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پیامدها و مشکالت خریدهای اینترنتی 

حقه های آنالین در زرق و برق خرید اینترنتی
فریده شریفی بخش پایانی

خرید از فروشگاه های اینترنتی این روزها 
در بین اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان رواج 
زیادی پیدا کرده است. آمارها نشان می دهد که 
خرید و پرداخت های اینترنتی در سال های اخیر 
به طور چشــمگیری افزایش پیدا کرده و مردم 
ترجیح می  دهند که خریدهای خود را از طریق 
آنالین انجام دهند. شاید چند سال پیش خرید 
اینترنتی مخصوص افراد خاصی بود، اما امروزه 
که اکثر افراد با تکنولوژي و دنیای الکترونیک 
آشنا شــده اند ورود به بازار اینترنتی فراگیر 
و عادی شــده و موقعیتی متفاوت برای تهیه 

نیازهای روزمره فراهم شده است.
هنگامی که قصد خریــد کفش، کیف، لباس یا 
کاالهای دیگر را داریم، ابتدا به فروشــگاه موردنظر 
مراجعه می کنیم و بعد از اطالع از قیمت کاال به امتحان 
کردن آن می پردازیم تا از هر نظر از سایز، اندازه، رنگ 
و کیفیت آن مطلع شویم، اما در خریدهای اینترنتی 
شرایط متفاوت است، از نزدیک نمی توان با کیفیت، 
اندازه و مشــخصات کاال آشنا شد و اطالعات الزم را 
از فروشــنده پرسید و گاهی برای آشنایی با کاال باید 
حداقل 24 ســاعت منتظر ماند تا پاســخی از سوی 

فروشندگان اینترنتی دریافت شود.
امنیت در فروشگاه های اینترنتی

در بازار اینترنتی چندین فروشنده وجود دارد که 
با استفاده از آگهی های تبلیغاتی به عرضه محصوالت 
خود می پردازند و معموال در این بازار  قیمت ها کمتر 
از بازار سنتی عنوان می شود و همین مسئله به خصوص 
اگر کیفیت کاال پایین باشد، مشکالت زیادی به وجود 
می آورد، چرا که بسیاری از خریداران به هنگام سفارش 
کاال فقط تصویر آن را می بینند و از نزدیک باکیفیت 

آن آشــنا نمی شوند از طریق امتیازهایی که کاربران 
اینترنتی به نوع و کیفیت کاال می دهند، انتخاب نهایی 
خود را انجام می دهند. بنابراین شــرایط با زمانی که 
خریدار مســتقیما کاال را لمس می کند و آن را کامال 
می بیند تفاوت می کند، همین مسئله مشکالت زیادی  
را در خرید اینترنتی به وجود می آورد که مهم ترین آن 
نبود امنیت و بی اعتمادی مشتریان برای واریز پول و 

خرید نهایت کاالی اینترنتی است.
یک مــدرس ارتباطات و فنــاوری اطالعات در 
این باره می گویــد: »از آن جا که خریداران کاالهای 
اینترنتی از نزدیک امکان آشنایی با کاالی مورد نظر 
خود را ندارند و معموال کاالی سفارشی خود را درب 
منزل تحویل می گیرند امکان کالهبرداری از این نوع 
خریدهای اینترنتی زیاد اســت، چرا که مشتریان با 
کیفیت و کمیت کاال از نزدیک آشنا نمی شوند و پس 
از تحویل متوجه می شوند که جنس و کیفیت کاالیی 
که سفارش داده اند با آنچه که تحویل گرفته اند از زمین 

تا آسمان تفاوت دارد.«
وی اضافه می کند: »در خریدهای سنتی و دنیای 
واقعی خریداران با فروشندگان از نزدیک آشنا می شوند 
و در صورت تقلب می توانند از شخص مورد نظر انتقاد 
و شکایت کنند در حالی که در فضای مجازی فروشنده 
وجود خارجی ندارد و خریدار نمی تواند از کســی به 

خاطر کالهبرداری و تقلب شکایت کند.«
به گفته این اســتاد ارتباطات، ســازمان تجارت 
زیرمجموعه وزارت صنایع در سال های اخیر عالمتی 
با عنوان »نماد الکترونیک« طراحی کرده است که اگر 
این آرم و نشانه به صورت نرم افزاری در فروشگاه های 
اینترنتی وجود داشــته باشد کاربر با کلیک روی این 
عالمت به سایت رسمی نماد الکترونیک هدایت می شود 
و از اعتبار رسمی فروشگاه موردنظر اطمینان می یابد.

در ایــران قانونــی مربوط به جرایــم رایانه ای و 
اینترنتی شــامل هک، کالهبرداری و سوءاستفاده از 
حریم مجازی وجود دارد که قابل شکایت و پیگیری 
اســت، اما بخش خاصی مربوط بــه فروش آنالین و 
خرید اینترنتی وجود ندارد. بنابراین خریداران آنالین 
باید تمام دقت خود را به خرج دهند تا کاالی تقلبی 
و غیرقابل استفاده دریافت نکنند، ضمن اینکه قانون 
مبارزه با جرایم رایانــه ای و اینترنتی نیازمند به روز 
شــدن است، چرا که مقتضیات فضای مجازی مرتب 

در حال تغییر است.
مشکالت پیچیده

 در خریدهای اینترنتی
دسترســی به فروشــگاه های ســنتی همیشه 
امکان پذیــر نیســت و در ســاعات معینــی از روز 
فروشــگاه ها باز هستند، اما در خرید آنالین هر زمان 
از روز و شب می توان به فروشگاه های اینترنتی مراجعه 
و کاالی مورد نظر خود را سفارش داد، اما این راحتی 
یک روی ســکه خریدهای اینترنتی است و در روی 
دیگر سکه، مشکالت متنوع و پیچیده ای وجود دارد 
کــه بازار اینترنتی را از رواج می اندازد و با کســادی 

مواجه می سازد.
آقایی که خود را »روشن افشار« معرفی می کند و 
مشغول خرید از یک فروشگاه کاالی خانگی است به 

گزارشگر کیهان درباره خریدهای اینترنتی می گوید: 
»خریدهای آنالین شــاید در نگاه اول راحت و آسان 
به نظر برســد، چرا که خریــدار در هر زمان می تواند 
در ســایت های مختلف اینترنتی چرخــی بزند و از 
این فروشگاه آنالین به آن فروشگاه برود و با مقایسه 
قیمت ها کاالی مورد نیاز خود را سفارش دهد، اما همه 
مسئله این نیست و آنچه که در اذهان عمومی مردم 
نقش بسته با واقعیت کامال فرق می کند، چرا که برای 
خرید اینترنتی در درجــه اول باید اینترنت و ابزار و 
وسایل آن مهیا باشد در حالی که دسترسی به سایت 
های مختلف به راحتی امکان پذیر نیســت احتیاج به 
فیلترشکن و دیگر نرم افزارها دارد، تازه بعد از دسترسی 
به اینترنت مشکالت مربوط به درگاه پرداخت آنالین 
پیش می آید و اگر همه این فرآیندها نیز به خوبی پشت 
سر گذاشته شود و مشکالت اینترنتی حل شود مسئله 
اطمینان و اعتماد به فروشگاه اینترنتی پیش می آید 
که به طور مثال آیا این کاالیی که توســط فروشگاه 
آنالین عرضه شده از همه استانداردهای الزم و کیفیت 

مناسب برخوردار می باشد یا خیر؟«
وی اضافه می کند: »خریدهای اینترنتی از پشتوانه 
و ضمانت الزم برخوردار نیستند، چرا که طرف خرید 
یک فروشــنده مجازی است و اگر مشتری در هنگام 
خرید نیاز به مشورت داشته باشد، مشاوران اینترنتی 
همیشه در دسترس نیستند. معموال این فروشگاه ها 
ایمیل هایی برای پشــتیبانی ارائــه می دهند که در 
بسیاری از مواقع دیر به آنها رسیدگی می شود و گاه 
اصال پاسخی حاصل نمی شود به همین دلیل است که 
مردم در استقبال از فروشگاه های آنالین اشتیاق زیادی 
از خود نشان نمی دهند و اگر چنین بود تا االن همه 
فروشگاه های سنتی باید به خاطر ورشکستگی بساط 

خود را جمع می کردند.«
تجارت الکترونیک هر روز در حال گسترش است، 
بازار اینترنتی بخشی از این تجارت محسوب می شود. 
در قرن 21 خرید و فروش اینترنتی نقش مهمی در 
زندگی انسان ها بازی کرده و مردم را در دهکده جهانی 
به یکدیگر نزدیک تر ساخته، اما این خریدو فروش و 
تبادل کاال به صــورت آنالین و مجازی تا چه حد با 
باورها و فرهنگ مردمی در ارتباط است؟ سؤالی است 

که باید کارشناسان به آن پاسخ گویند.
خرید اینترنتی و باورهای مردمی

مردم کشورمان مانند تمام مردم دنیا عالقه مند 
به خریدهای اینترنتی و دسترسی آسان به کاالهای 
موردنیاز خود هستند، اما بسیاری معتقدند که خرید 

کاال از طریــق اینترنــت و فضای مجــازی با توجه 
به مشــکالتی که دربر دارد بســیار ســخت و حتی 

غیرممکن است.
از سوی دیگر بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل 
شرایط متغیر بازار و نرخ ارز، ناهمگون بودن بافت بازار، 
هزینه باالی بازاریابی و توزیع، پهناور بودن کشورمان 
به تمام موقعیت های فروش دسترسی ندارند و ترجیح 
می دهند که به جای بازار اینترنتی در بازار ســنتی 

سرمایه گذاری کنند.
یک مهندس کامپیوتــر در این زمینه می گوید: 
»خریــداران اینترنتی نگرانی زیــادی برای انتخاب 
فروشگاه و کاالی مورد نیاز خود دارند، چرا که تصور 
می کنند پس از دریافت کاال همه چیز تمام می شود 
و اگر نارضایتی و شــکایتی در مورد کاالی سفارشی 
خود داشته باشــند امکان مرجوع کردن کاال وجود 
ندارد چرا که بــا پرداخت اینترنتی هزینه آن را هم 
پرداخت کرده اند و بازپس گیری آن مســتلزم وقت و 

هزینه زیادی است!«
وی اضافه می کند: »با توجه به این که هیچ گونه 
محدودیت زمانی و مکانی برای فروشــگاه اینترنتی 
وجود ندارد، هم برای صاحبان فروشــگاه اینترنتی و 
هم برای خریداران اینترنتی این یک مزیت محسوب 
می شود. مشتریان در هر مکان و هر زمان با دسترسی 
به آدرس اینترنتی فروشگاه محصول خود را انتخاب 
نمــوده و خرید می کنند اما صاحبان فروشــگاه هم 
بایــد این امنیت و اطمینان را برای مشــتریان خود 
فراهم نمایند تا آنان با خیال آسوده خرید کنند و از 

کالهبرداری و تقلب واهمه ای نداشته باشند.«
به گفته این کارشناس، تبلیغات و بازاریابی باید 
به صورت شــفاف و کامال صادقانــه صورت گیرد و 
فروشندگان اینترنتی در تبلیغ محصول خود روراست 
باشند و کاالیی را تبلیغ نکنند که در ظاهر زیبا ولی 

در عمل بدون کیفیت و نامناسب باشد.
یکی از فروشــندگان کاالهای اینترنتی در این باره 
می گویــد: »نگرانــی و بی اعتمادی مردم نســبت به 
خریدهــای اینترنتی کامال قابل درک اســت، چرا که 
بــه موارد زیادی برخورده ایم که خریداران برای خرید 
کاالی مورد نظر خود پرداخت اینترنتی انجام داده اند، اما 
متاسفانه طرف مقابل پول ها را برداشته و فرار کرده که 
نمونه اخیر آن همین کالهبرداری در »سکه ثامن« بود 
که خوشبختانه فرد کالهبردار دستگیر شد، اما همین 
نمونه ها باعث می شــود که اعتماد مردم به خریدهای 
اینترنتی کم شود اما از سوی دیگر خود فروشندگان هم 

مشکالت فراوانی دارند که امیدوارم مردم آگاه و هوشیار 
ما این مشکالت را دریابند و گاهی هم به ما حق بدهند. 
مثال همین نوسانات قیمت ارز فروش محصوالت ما را 
با مشــکالت زیادی روبه رو کرده است. ما محصولی را 
تهیه و در ســایت اینترنتی می گذاریم و کلی روی آن 
طراحی و تبلیغ می کنیم و قیمت آن را اعالم می کنیم 
اما فردای آن روز قیمت خرید تغییر کرده و ما مجبوریم 

طراحی خود را تغییر و قیمت جدید را اعالم کنیم.«
وی تصریــح می کند: »اگر افزایش قیمت ها بعد 
از یــک مدت زمان طوالنی بود مســئله ای نبود اما 
مشــکل از آنجا آغاز می شود که قیمت ها روز به روز 
تغییر می کنــد و ما مجبوریم قیمت کاال را با توجه 
به ارز روز هماهنگ کنیم و همین مســئله موجب 
بی اعتمادی مردم می شــود که ما هم کامال حق را 
به مردم می دهیم و از مشکالت آنان آگاه هستیم.«

مشکالت ساختاری
یکی دیگر از مشکالتی که در خریدهای اینترنتی 
وجود دارد و ممکن است کمتر مورد لحاظ قرار گیرد 
مشکالت ســاختاری است که فروشندگان کاالهای 
اینترنتی با این مشــکالت ساختاری دست و پنجه 

نرم می کنند. این مشکالت مربوط به طراحی سایت، 
تبلیغات، نحوه بازاریابی، کاهش ســرعت اینترنت، 
مشکالت مربوط به سرورها، قطع اینترنت و... است 
که دردســرهای زیادی برای فروشگاه های اینترنتی 

ایجاد می کند و مشتریان را فراری می دهد.
برخی از سفارش دهندگان کاالهای اینترنتی به 
هنگام خرید آنچنان درگیر این مشکالت ساختاری 
می شــوند و آن قدر اینترنت قطع و وصل می شود یا 
سرعت آن پایین است که از خرید منصرف می شوند 
و شال و کاله می کنند تا از فروشگاه های سنتی کاالی 

مورد نیاز خود را خریداری نمایند.
در هر صورت اگرچه خرید محصوالت اینترنتی ظاهرا 
ســاده و آسان به نظر می رسد و خریدار می تواند با چند 
کلیک ساده و صرف چند ثانیه محصوالت مورد نظر خود 
را بررســی کند و سریعا سفارش دهد اما دنیای آنالین 
و فضای مجازی به خاطر مشــکالت و پیچیدگی هایش 
هنوز آنچنان که باید و شــاید درد دل های مردم جای 
خود را باز نکرده و مردم ترجیح می دهند لذت خرید از 
فروشگاه های ســنتی را از نزدیک لمس کنند و با چیز 

دیگر عوض نکنند.

* در ایران قانونی مربوط به جرایم رایانه ای و 
اینترنتی شامل هک، کالهبرداری و سوءاستفاده 
از حریم مجازی وجود دارد که قابل شکایت و 

پیگیری است، اما بخش خاصی مربوط به فروش 
آنالین و خرید اینترنتی وجود ندارد که این 

قانون نیازمند به روز شدن است.

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان درشهرستانها

ه 
ج

و
ت

 6۱۰۴ ۳۳۷۷ ۴۳۹۷ متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 68۴۵
و یا حساب ۰۱۰6۷۱۳۵۹۵۰۰۹ )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد69 به نام حسین شریعتمداری)مؤسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم 

تکمیل شده ذیل به صندوق پستی ۱۱۳6۵/۳6۳۱ با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

دوره انتشارنشریات
پست سفارشیپست عادی

سه ماههشش ماههیکسالهسه ماههشش ماههیکساله

3/380/0001/650/000830/0004/490/0002/250/0001/130/000روزانهکیهان فارسی

6/200/0003/100/0001/550/0007/190/0003/600/0001/800/000روزانهکیهان انگلیسی

6/200/0003/100/0001/550/0007/190/0003/600/0001/800/000روزانهکیهان عربی

1/680/000840/000420/0002/585/0003/600/000650/000هفتگیکیهان ورزشی

1/430/000715/000357/5002/335/0001/300/000585/000هفتگیمجله زن روز

1/100/000550/000280/0001/600/000800/000400/000هفتگیمجله کیهان بچه ها

ــــــــ350/000ــــــــ2262/000 ماهانهمجله کیهان فرهنگی

نام: ............................... نام خانوادگی: ....................................................... نوع نشریه: .................................................... تعداد نسخه: ......................... مدت: ......................... ماه 
مبلغ پرداختی: ........................................................ ریال شماره فیش بانکی: ...........................................................  تلفن: .................................. تلفن همراه: .........................................
آدرس: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کد پستی: ......................................................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................................                            امضاء

واحد آبونمان
روابط بین الملل موسسه کیهان 021   سامانه پیام کوتاه: 30001220121284 021  نمابر: 35202438 تلفن: 33913238

1-کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
2- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطالع دهید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.

4- مجموعه روزنامه های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته در یک روز ارسال می شود.
5- ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.

6- درصورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
7- همچنین برای اشتراک نشریات کیهان می توانید به دفاتر کیهان در سراسر کشور مراجعه فرمائید.

فرم تقاضا

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح 

زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: واردات 

و صــادرات کلیه کاالهای بازرگانــی، ترخیص کاال از گمرکات 

داخلی و بین المللی، گشایش اعتبارات و ال سی نزد بانک ها، اخذ 

و اعطای نمایندگی از شــرکتها و مؤسســات داخلی و خارجی، 

مشــارکت و شرکت در نمایشــگاه های بین المللی تخصصی و 

غیرتخصصــی داخلی و خارجی، اخذ وام و تســهیالت ریالی و 

ارزی از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و مؤسســات مالی و 

اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات، عقد 

قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، مشاوره و 

بازاریابی غیر شبکه ای و غیر هرمی و انجام کلیه اموری که برای 

پیش برد اهداف شــرکت مفید واقع شود در صورت لزوم پس از 

اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت 

به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران- شهرستان تهران- 

بخش مرکزی- شهر تهران- محله شهرآرا- بزرگراه شهیددکتر 

چمران- کوچه الدن- پالک 5- طبقه پنجم- واحد 10 کد پستی 

1441674191 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 

100/000/000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا 

خانم تیرا اسکندری قرنین به شماره ملی 0021060721 دارنده 

50/000/000 ریال سهم الشــرکه آقای امیر کیانی به شــماره 

ملی 0323690386 دارنده 50/000/000 ریال سهم الشــرکه 

اعضا هیئت مدیره خانم تیرا اســکندری قرنین به شــماره ملی 

0021060721 و به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به 

ســمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای امیر کیانی به 

شماره ملی 0323690386 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 

نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 

شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی و 

همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 

گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد. 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران 

تأسیس شرکت با مسئولیت محدود بین المللی لطیف تجارت حامی
 در تاریخ ۱۳۹۷/8/۲۳ به شماره ثبت ۵۳۳888 به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۴۵۷۲۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1397/03/13 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - شرکت گروه 
عمــران و مسکن ســازه پایدار 
قرن ش.م 10101285457 به 
نمایندگــی محمود جزء طالبی 
ک.م 4579232054 به سمت 
رئیــس هیئت مدیره موسســه 
صندوق تعاون و سرمایه گذاری 
ش.م  ناجــا  بنیــاد  مســکن 
10100554480 به نمایندگی 
هرندی  جعفــری  محمد  آقای 
ک.م 5659692710 به سمت 
عضو هیئت مدیره شرکت ناجی 
پــاس ش.م 10102553397 
نمایندگی مهــدی رحمانی  به 
بــه   0068863918 ک.م. 
هیئت مدیره  نایب رئیس  سمت 
و مدیرعامل موسســه خدمات 
تامیــن اقالم مصرفی پرســنل 
ناجا ش.م 10100480728 به 
نمایندگی آقای مسعود احمدی 
ک.م 6178796102 به سمت 
عضــو هیئت مدیــره شــرکت 
انبوه سازان سبزاندیشان ش.ش 
10102770018 به نمایندگی 
آقــای یاســین علی پــور ک.م 
2721680382 به سمت عضو 
هیئت مدیــره انتخاب گردیدند. 
امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور 
ازجمله چک و سفته و بروات با 
امضای مدیرعامل و معاون مالی 
شــرکت آقای )رضا تترستاقی( 
متفقاً همــراه با مهر شــرکت 
معتبر اســت و در غیاب یکی از 
ایشان با امضای یکی از اعضای 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبــر اســت و اوراق عادی و 
مراســالت با امضای مدیرعامل 
به تنهایی همراه با مهر شرکت 

معتبر است.

آگهی تغییرات 
شرکت مهندسی 
عمران و تولیدی 

نیرو سهامی خاص 
به شماره ثبت 

 ۹۱۴۰8
و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۳۲

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 
فوق العاده مورخ 1397/7/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
-ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 
1396/12/29 شــرکت به تصویب مجمع عمومی رسید. 
محمــود نجفی اصل به شــماره ملــی 0033843465، 
حســین نجفی اصل به شــماره ملی 0042485266 و 
قاسم نجفی اصل به شماره ملی 0042994357 به عنوان 
هیئت مدیره شــرکت برای مدت 2 سال انتخاب شدند - 
موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز )حسابداران رسمی( 
به شناسه ملی 10320847692 به عنوان بازرس اصلی 
و موسسه حسابرسی تراز مشهود محتسب به شناسه ملی 
 14007130998 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 
یکسال انتخاب شدند - روزنامه کیهان به عنوان روزنامه 

کثیراالنتشار شرکت انتخاب شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت نساجی رازی ابهر 
سهامی خاص به شماره ثبت ۹6۵۰۵ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۵۵۹۹

بدون نقطه کور

اداره کل انتقال خون استان تهران در 
نظر دارد یک دســتگاه اتوبوس بنز او 457 با 
مدل 1388 و کارکرد حدوداً 9000 کیلومتر خود 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
به شماره سیستمی 100970308700002 را 
به مزایده بگذارد تاریخ اعالن عمومی مزایده 

در ستاد 1397/11/3 می باشد.
م الف 3728


