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آگهی مناقصه عمومی
99-335

نوبت اول : 99/05/13 طلوع                          نوبت دوم :99/05/14 
شهرداری منطقه یک شیرازدرنظرداردعملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده E را ازطریق مناقصه عمومی وبا شرایط ذیل به بخش خصوصی 

واگذار نماید.لذا ازکلیه شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل می آید. با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد وشرکت درمناقصه پس ازتاریخ نشرآگهی نوبت 
دوم لغایت پایان وقت اداری مورخه 1399/05/27 به آدرس شیراز– چهار راه خلدبرین– امورمالی–واحد قراردادها ، شهرداری منطقه یک مراجعه نمایند ضمنا 

درصورت نیازبه اطالعات بیشترشماره تلفن 36476064واحد قراردادها ، شهرداری منطقه یک آماده پاسخگویی می باشد. 
1-مبلغ برآورد اولیه : 10/317/157/147ریال جهت یکسال شمسی 

2-مدت انجام کار : یک سال شمسی می باشد .    3-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 516/000/000 ریال است که باید به یکی ازصورتهای مشروحه زیرهمراه 
با اسناد مناقصه در پاکت )الف( به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود.    الف – ضمانتنامه به نفع شهرداری شیراز با شناسه ملی : 14002091671 و کد اقتصادی: 
411364877455     ب- فیش واریز نقدی به حساب شهرداری منطقه یک به شماره 1002386018 نزد بانک شهر شعبه مالصدرا شیراز        4-ارائه گواهی 
صالحیت معتبر از اداره تعاون ، کار ورفاه اجتماعی استان فارس الزامی است و شرکتهایی که مجوز فعالیت از استانهای دیگررا داشته باشند می بایست مجوز فعالیت 

دراستان فارس را از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس اخذ نمایند . 
5-مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره شرکت الزاما می بایست دارای مدرک کارشناسی از دانشکده های کشاورزی یا منابع طبیعی در رشته های مرتبط با 
موضوع مناقصه و سهام دار و دارای حق امضا در اسناد و مدارک مالی و قراردادها باشد          6-خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز می بایست جزء موضوع 
اساسنامه شرکت باشد .   7-زمان بازدید میدانی ساعت 9 صبح روز شنبه مورخه 99/05/25 و محل تجمع واحد فضای سبز منطقه یک می باشد .      8-آخرین 
مهلت تحویل پیشنهادها : تا ساعت 14:15 روز دوشنبه 99/05/27 می باشد .       9-زمان تشکیل کمیسیون بازگشایی پاکت ها ساعت 13روز سه شنبه مورخه 
99/05/28 در محل سالن جلسات اداره کل حقوقی شهرداری شیراز واقع در چهار راه خلدبرین خواهد بود .    10-هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و 
شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد  11-بدیهی است شرکت درمناقصه و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول کلیه شروط شهرداری و تصمیمات متخذه 

خواهد بود .                       12-مدت اعتبار پیشنهاد ها سه ماه می باشد . 
13-بهای پیشنهادی باید ازحیث مبلغ مشخص ، معین و بدون ابهام بوده و در پاکت الک ومهر شده در موعد مقرر تسلیم دبیر خانه شهرداری منطقه یک شیراز 

گردد . 
14-در زمان انعقاد قرار داد 10 %مبلغ پیشنهادی بعنوان ضمانت حسن انجام تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز نقدی اخذ می گردد و استرداد آن 
پس از اتمام قرارداد و ارائه مفاصا حساب مسترد می گردد.                 15-حضوریک نفر نماینده از طرف پیشنهاد دهنده قیمت در کمیسیون مناقصه مجاز است 

16-سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه ارائه خواهد شد .
927478                         33883    م الف 4170   

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

شركت گاز استان فارس
) سهامي خاص (

چاپ آگهي تجدید  مناقصه  عمومي شماره  99/20
) یك مرحله اي-نوبت دوم ( ) شماره مجوز : 1399.2295(

مناقصه گـزار : شركت گاز استان فارس
موضوع تجدید مناقصه  : نصب انشعاب 

1-شرح مختصر كار و محل اجرای پروژه: : نصب 1200 فقره ا نشعاب پلی اتیلن و فلزی در سطح شهر اقلید ، روستاهای قتلو، عباس 
آباد، اسالم آباد، آرد کپان از توابع شهرستان اقلید به روش فهرست بهایی.

 2 -  مبلغ و نوع تضمین شركت در مناقصه : 
مبلــــغ تضمیـــن حداقل به مبلغ-550/000/000 ریال میباشد كه بایدتوسط پیشنهاد دهنده به یكی از صورتهای ذیل اقدام گردد.                  
الف(   ضمانت نامه بانكی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز  از بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران كه تا سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهاد معتبر باشد .
IR710100004101133430232891 ب(واریز وجه نقد به شماره حساب شبا

ج(سایرضمانت نامه های موضوع بندهای )پ(،)ج(،)چ( و )ح( ماده )4(آیین نامه تضمین معامالت دولتی
 بشماره 123402/ت 50659 ه مورخ 94/9/22 مصوب هیات وزیران

3 -زمان فروش اسناد  مناقصه و ارزیابی: از تاریخ: 99/05/12  لغایت : 99/05/15 ) از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت، 
حداکثر تا ساعت 19(

4-مهلت و محل تحویل پیشنهادات:حداكثر تا ساعت 13روز دوشنبه  مورخ 99/05/27 دبیرخانه واحد حراست شركت گاز استان 
فارس و سامانه تدارکات الکترونیک دولت.

توجه :  طبق شیوه نامه شماره 311578- 28/1 مورخ 93/7/5 وزارت نفت، مناقصه گران می توانند پیشنهاد مالی اصالحی خود را 
فقط یک بار در پاکت الک و مهر شده، در جلسه بازگشایی پاکت های مالی و قبل از شروع گشایش پاکتها به صورت حضوری و 
دستی و در قبال دریافت رسید به كمیسیون معامالت/ مناقصات تسلیم نمایند و در صورت جایگزین نمودن پاکت جدید، پاكت های 

اولیه خود را به صورت الك و مهر شده تحویل گیرند.
5-مدت اعتبار پیشنهادها:سه ماه از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها و این مدت حداكثر برای یك بار قابل تمدید می باشد.

6-تاریخ ، ساعت و محل گشایش پاكات :روز دو شنبه مورخ 99/06/10  ساعت 10:30 ساختمان مركزی شركت گاز استان فارس 
- بلوار استقالل – نبش خیابان باغ حوض – طبقه ششم – سالن كنفرانس

7 ( شرایط مناقصه گر 
•داشتن رتبه تاسیسات تجهیزات یا نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه کشور

•داشتن گواهی صالحیت ایمنی از اداره کار
•داشتن  ظرفیت آزاد  معادل حداقل برآورد پروژه  

)-/10/949/993/824 ریال (
•داشتن تجهیزات الزم ،تخصص و توانایی فنی و مالی انجام كار مطابق با استانداردهای شركت ملی گاز ایران

8(اقدامات الزم جهت خرید اسناد مناقصه : 
8-1( ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس  setadiran.ir و دریافت توکن.

8-2(( انجام واریزی  به  مبلغ -/400،000 ریال  به حساب شماره 4001133404025447  بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 
شناسه  واریز  )306133458292740838300000000501(   و  شماره شبا  IR030100004001133404025447 از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیک دولت.
 setadiran.ir شركتهای واجد شرایط در بند 7 جهت خرید اسناد می توانند به سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت به ادرس
مراجعه نمایند. پشنهادات مناقصه گرانی كه حداقل امتیاز قابل قبول را در ارزیابی كیفی كسب نموده اند در زمان ذكر شده مفتوح 
خواهد شد اطالعات درج آگهی در وب سایت شركت گاز استان فارس به آدرس  www.farsgas.ir و پایگاه ملی اطالع رسانی 

مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir قابل دسترسی می باشد.
شماره فكس : 38209000- 38304074 - 071- شماره تماس شرکت گاز استان فارس071-38209443-9

تاریخ درج آگهی نوبت اول:99/05/12                             تاریخ درج آگهی نوبت دوم:  99/05/13
33882/2

روابط عمومي شركت گاز استان فارس

آگهی فقدان سند مالکیت بخش ۷ فارس شهرستان كازرون
فرزند  بازیاری  عبداهلل  طرف  از  وکالت  به  دهداری  زیبا  خانم  چون 
با  کازرون   62 دفتر   98/12/26  -۲۰4146 وکالتنامه  برابر  شمسعلی 
تسلیم دو برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی شماره ۱۹ کازرون 
تنظیم گردیده مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط به 
ششدانگ پالک 525/236 واقع در قطعه ۲ بخش ۷ فارس کازرون که 
نامبرده  بنام  کازرون  دفتر116   88/11/7  -63454 قطعی  سند  برابر 
ثبت و سند مالکیت صادر گردیده وسند مالکیت صادره بشماره چاپی 
لذا  است  گردیده  مفقود  انگاری  سهل  علت  به   ۹۸ الف    198152
نامبرده تقاضای صدور المثنی سند مالکیت نموده مراتب طبق ماده ۱۲۰ 
اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشود که هر کس نسبت به ملک 
مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی وجود سند مالكیت نزد خود 
می باشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و 

به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار: 99/5/13

9/424
390/م الف

داود انصاری – رییس ثبت اسناد كازرون

آگهی حصر وراثت
بکالسه  که  دادخواستی  شرح  به  هوشنگ  فرزند  حاتمی  سمیه  خانم 
گواهی  درخواست صدور  گردیده  ثبت  شورا  این    4 99/369  ش 
حصر وراثت نموده و اعالم داشته شادروان عبدالصاحب بازیار فرزند 
در  ممسنی  از  صادره   1354  -  2390051693 ملی  شماره  به  اصغر 
فوت  کازرون  شهرستان  خود  دائمی  اقامتگاه  در   99/4/25 تاریخ 
نموده و وارث حین الفوت آن مرحوم عبارتند از: 1- اصغر بازیاربه 
شماره ملی 2371672572 - 1316 کازرون پدر متوفی  ۲- شرافت 
متوفی  مادر  کازرون   ۱۳۲۵  -  ۲۳۷۱۷۲۸۱۷۹ ملی  شماره  به  بازیار 
۳- سمیه حاتمی به شماره ملی 2372037056 - 1361 کازرون زوجه 
متوفی 4- دانیال بازار به شماره ملی 2360595075 - ۱۳۷۹ كازرون 
 1384  -  2360814613 ملی  شماره  به  بازیار  حسین   -5 پسرمتوفی 

کازرون پسر متوفی والغیر
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  اینک 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.
9/429

388/م الف
زمانی بخش – رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف كازرون

آگهی فقدان سند مالکیت بخش ۷ فارس شهرستان 
كازرون

برابر وکالتنامه  از طرف داراب جوکار  به وکالت  آقای صفر جوکار 
شماره 6941-  ۱۳/ 04/ ۹۲ دفترخانه 362 کازرون با تسلیم دو برگ 
استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی شماره 62 کازرون تنظیم گردیده 
مالکیت مربوط ششدانگ پالک  تعداد یک جلد سند  مدعی است که 
۸۷/ ۵۳۱ واقع در قطعه ۲ بخش ۷ فارس کازرون که به موجب سند 
انتقال قطعی شماره 6940- ۲۳/ 4/ ۹۲ دفتر 362 کازرون به داراب 
ثبت ۱۰۵4  ذیل  ودردفتر ۸۱ صفحه 426  یافته  قطعی  انتقال  جوکار 
ثبت و صادر گردیده که سند مالکیت صادره بشماره چاپی 224029 به 
علت جابه جایی مفقود گردیده است لذا نامبرده تقاضای صدور المثنی 
سند مالکیت نموده مراتب طبق ماده ۱۲۰ اصالحی آیین نامه قانون ثبت 
آگهی میشود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و 
یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشار 
ارائه اصل سند  اعتراض خود را ضمن  ثبت محل مراجعه و  به  آگهی 
مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت المثنی 

سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار: 99/5/13

9/424
389/م الف

داود انصاری – رییس ثبت اسناد كازرون

آگهی فقدان سند مالکیت بخش ۷ فارس شهرستان کازرون
آقای عباس نبیئی به وكالت از طرف سید کریم نحوی برابر تفویض 
با  کازرون   ۶۲ دفترخانه   98/12/27  –  24162 شماره  به  وکالتنامه 
تسلیم دو برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی شماره ۱۹ کازرون 
مربوط  مالکیت  سند  جلد  یک  تعداد  که  است  مدعی  گردیده  تنظیم 
ششدانگ پالک ۱۲۰/ ۵۲۹ واقع در قطعه ۲ بخش ۷ فارس کازرون که 
به موجب سند انتقال قطعی شماره 38514 – 1395/11/13 دفتر ۱۱۵ 
الکترونیک  انتقال قطعی یافته و دردفتر  به سید کریم نحوی  کازرون 
مالکیت  سند  که  گردیده  صادر  و  ثبت   ۱۳۹۵۲۰۳۱۱۰۰۲۰۰۸۷۰۳
صادره بشماره چاپی۷۰۳۰۳۳ به علت سرقت مفقود گردیده است لذا 
نامبرده تقاضای صدور المثنی سند مالکیت نموده مراتب طبق ماده ۱۲۰ 
اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشود که هر کس نسبت به ملک 
مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و 

به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار: 99/5/13

9/424         391/م الف

داود انصاری – رییس ثبت اسناد کازرون

آگهی حصر وراثت
آقای رضا نوروزی به شماره ملی 2370503491 به شرح دادخواست به کالسه 4/99/370 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 

وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غضنفر نوروزی به شماره ملی ۲۳۷۲۱۲۸۸۳۳ در تاریخ
1399/4/29 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- صاحب جان فتاحی فرد 

فرزند حسن ش.ملی ۱۳۲۹ / ۲۳۷۱۱۴۷۴۲۷ صادره از حوزه کازرون زوجه متوفی ۲- رضا نوروزی فرزند غضنفر ش.ملی
۱۳۵۲ / ۲۳۷۰۵۰۳۴۹۱ صادره از حوزه کازرون پسر متوفی ۳- گلشن نوروزی فرزند غضنفر ش.ملی

۱۳۵۹ / ۲۳۷۱۱۵۶۲۵۶ صادره از حوزه کازرون دختر متوفی ۴- زهراء نوروزی فرزند غضنفر ش.ملی
۱۳۶۴ / ۲۳۷۲۴۴۴۵۳۰ صادره از حوزه کازرون دختر متوفی ۵- سوسن نوروزی فرزند غضنفر ش.ملی

۱۳۵۵ / ۲۳۷۱۱۴۷۴۳۵ صادره از حوزه کازرون دختر متوفی ۶- آمنه نوروزی فرزند غضنفر ش.ملی
۱۳۴۷ / ۲۳۷۱۱۳۶۸۵۹ صادره از حوزه کازرون دختر متوفی 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
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بدافزار اندرویدی كه می تواند اطالعات 
بانکی شما را سرقت كند

ویروس ها و بدافزارها همواره یکی از دغدغه های اصلی در دنیای دیجیتال بوده است. به خصوص 
که پای تراکنش های بانکی نیز به میان کشیده شود اهمیت این موضوع چند برابر می شود.

 BlackRock نام با  اندرویدی  بدافزاری  بر  مبنی  هشداری  تازگی  به  سایبری  امنیت  آژانس 
اطالعات  دیگر  و  بانکی  اطالعات  اندرویدی شما  به گوشی  با حمله  می تواند  منتشر کرد که 

محرمانه شما را سرقت کند.
این اولین بار نیست که بدافزاری در این جهت ساخته می شود و با استفاده از اشتباهات شخصی 
یا باگ های سیستم عامل و نرم افزارهای دیگر گوشی همراه اطالعات کاربران را سرقت می کند.

برای جلوگیری از این اتفاقات راه های ساده ای وجود دارد که با رعایت آن ها می توان از رسیدن 
هرگونه آسیب امنیتی به گوشی، اطالعات و حریم شخصی شما جلوگیری کرد.

مهم  بسیار  امنیتی  آپدیت  نگه دارید. پک های  آپدیت  را  باشید همواره گوشی تان  داشته  سعی 
می باشند.نرم افزارهایی که الزم دارید را از پلی استور گوگل دانلود و نصب کنید.

بر روی لینک های ناشناس کلیک نکنید.
به هیچ کس اعتماد نکرده و هیچ کدام از پسوردهای خود را با دیگران به اشتراک نگذارید.

با این 5 راهکار برای سال ها از تلفن همراه 
خود استفاده كنید

تلفن های همراه امروزه تبدیل به یکی از مهم ترین وسایل هر شخصی شده اند که زندگی بدون 
آن ها را نمی توان تصور کرد. تلفن های همراه نیز مانند دیگر وسایل نیازمند مراقبت می باشند تا 

به خوبی و طوالنی مدت برای شما کار کنند.
مراقبت از تلفن های همراه یکی از کارهای بسیار مهم است چراکه آن ها از وسایل ضروری 
از زندگی مان را بر روی آنها داریم. تعمیر گوشی های  زندگی هستند و ما اطالعات بسیاری 

همراه نیز همیشه یا هزینه بر بوده یا خطراتی را به همراه دارد.
دلیل مهم دیگر که ما را به مراقبت از تلفن های همراه وامی دارد قیمت های بسیار باالی آنها 
گرانتر  بسیار  همراه  دالر گوشی های  قیمت  افزایش  با  و  اخیر  ماه های  در  به خصوص  است. 

شده اند و خرید یک گوشی جدید تبدیل به یک رؤیا کرده اند.
مراقبت و نگه داری درست از تلفن های همراه یک کار بسیار ساده اما نیازمند توجه است. به طور 
کلی شما الزم نیست وقت اضافی صرف انجام چیزی بکنید اما باید همواره دقت داشته باشید 
که برخی از نکات را انجام دهید. در ادامه 5 مورد از این راهکارها را برای شما خواهیم گفت.

1. از داغ شدن تلفن همراهتان جلوگیری کنید. این اتفاق ممکن است در اثر بد شارژ شدن، 
هوای گرم، قاب نامناسب و... اتفاق بیافتد.

2. هراز چند گاهی گوشی همراهتان را خاموش کرده و اجازه دهید استراحت کند.
3. از برخورد گوشی همراهتان با آب، رطوبت و قطرات آب، بخار، گردوخاک و... جلوگیری 

کنید. این عوامل می توانند به سرکت به گوشی تان آسیب وارد کنند.
4. مراقب باشید تا به تلفن همراهتان ضربه وارد نشود. وارد شدن ضربه های مکرر به بدنه گوشی 

می تواند باعث خرابی گوشی همراه شود.
5. حافظه و رم گوشی خود را بیش از حد پر نکنید. از شر برنامه های بالاستفاده خالص شوید و 

اپ های مورد نیازتان را تنها از گوگل پلی دانلود کنید.

كدام پیام رسان ها قابلیت تماس صوتی 
دارند؟

اتصال متقابل اپراتورها با پیام رسان ها از طریق تماس صوتی برای پیام رسان های اجتماعی داخلی 
که اعضای آنها به پنج میلیون کاربر رسیده باشد فراهم شده است.

به گزارش سایت طال،  پس از فیلتر شدن پیام رسان خارجی تلگرام در چندین مرحله، مهاجرت 
آغاز  داخلی  و  مشابه خارجی  نمونه های  از جمله  دیگر  پیام رسان های  به  میلیونی   ۵۰ کاربران 
مقایسه  قابل  خارجی شان  رقبای  با  داخلی  پیام رسان های  کاربران  تعداد  هنوز  اگرچه  شد. 
ترجیح  خارجی  ابزارهای  به  را  بومی  ابزارهای  امکانات  از  استفاده  افراد  برخی  اما   نیست، 

می دهند.
پیام رسان های  به  نسبت  که  است  مواردی  از  بومی  پیام رسان های  طریق  از  پرداخت  امکان 
تماس  امکان  از  برخورداری  اکنون  ایجاد می کند.  برتری  داخلی  ابزارهای  این  برای  خارجی، 
صوتی برای پیام رسان های بومی هم می تواند ویژگی دیگری باشد که کاربران را به استفاده از 

این ابزارها تشویق کند.
به  اشاره  با  پیش  اطالعات- چندی  فناوری  ارتباطات و  معاون وزیر  حسین فالح جوشقانی - 
برقراری  برای  موظفند خدمات الزم  اپراتورها  اعالم کرد  مجازی  عالی فضای  مصوبه شورای 
امکان Call out در پیام رسان ها را برای آنها فراهم آورند و تعرفه این تماس ها نصف تماس 

عادی خواهد بود.
در این راستا و به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فالح جوشقانی با اشاره 
مصوبه  این  در  گفت:  ارتباطات،  مقررات  تنظیم  کمیسیون  جلسه  در  مصوبه  این  تصویب  به 
مصوبه،  این  اساس  بر  است.  شده  مشخص  اپراتورها  تعهدات  الزامات  و  فنی  چارچوب های 
به مصوبه شورای عالی فضای مجازی  با توجه  پیام رسان ها  با  اپراتورها  اتصال متقابل   موضوع 
فراهم  باشد  میلیون کاربر رسیده  پنج  به  آنها  اعضای  داخلی که  اجتماعی  پیام رسان های  برای 

شده است.
متقابل  اتصال  تعرفه  و  ضوابط  مصوبه  ابالغ  از  پس  که  کرده  اعالم  رگوالتوری  رئیس   
پیام رسان های اجتماعی داخلی به اپراتورهای تلفن همراه، امکان برقراری تماس صوتی از طریق 

پیام رسان ها با شبکه این اپراتورها برقرار می شود.


