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سهشنبه

پیامرسانی که اسنودن و ماسک آن را توصیه کردهاند ،بهصورت ناگهانی
تبدیل به پردانلودترین اپلیکیشن در این روزهای جهان شده است.
همشهری آنالین :پیامرسانی که اسنودن و ماسک آن را توصیه کردهاند،
بهصورت ناگهانی تبدیل به پردانلودترین اپلیکیشن در این روزهای جهان
شده است.
طی روزهای اخیر با جنجالی شدن سیاست جدید حریم خصوصی واتساپ
بسیاری از مردم جهان در حال ترک کردن این پیامرسان هستند .بیشترین
توجه هم در این میان به پیامرسان سیگنال شده است که افراد مشهوری
هم از امنیت آن ابراز اطمینان کردهاند .ادوارد اسنودن ،افشاگر مشهور
اطالعات محرمانه آمریکا یکی از کسانی است که از مدتها پیش اعالم
کرده خودش از سیگنال استفاده میکند .ایالن ماسک ،کارآفرین مشهور
و بنیانگذار شرکتهای مشهور تسال موتورز و اسپیسایکس هم چند روز
پیش به مردم توصیه کرد به جای واتساپ از سیگنال استفاده کنند.
واتساپ براساس آمار جهانی با همه مشکالتی که دارد محبوبترین و
پرکاربردترین پلتفرم پیامرسان دنیا بهحساب میآید .از مدتی پیش اما
واتساپ در بیانیهای به کاربران خود به صراحت اعالم کرده که اطالعات
آنها را در اختیار فیسبوک بهعنوان مالک این پیامرسان قرار میدهد.
این مسئله باعث شد تا بسیاری از کاربران به جای واتساپ به سراغ تلگرام
و سیگنال بروند .از آنجایی که تلگرام در ایران فیلتر است گروهی از
کاربران ایرانی هماکنون مشغول تست سیگنال هستند .سیگنال عالوه بر
چتهای دونفره و قابلیت ساختن گروه ،امکان تماس صوتی و تصویری
هم دارد .سیگنال شرکتی غیرانتفاعی است و برای ادامه توسعه اپلیکیشن،
تهیه سرور و تأمین هزینههای پهنای باند ،به کمک مالی تکیه دارد .شعار
اصلی سیگنال هم امنیت است و میگوید دیتای کاربران در اختیار هیچ
دولت و آژانس تبلیغاتی قرار نمیگیرد .همین باعث شده تا طی روزهای
اخیر سیگنال ناگهان به پردانلودترین اپلیکیشن رایگان در فروشگاههای
اپلیکیشن گوگل و اپل تبدیل شود .دانلود کردن سیگنال روی گوشی
اندروید یا آیفون مثل اپلیکیشنهای دیگر است .میتوانید آن را نصب

اسکات پک

کنید و بعد شماره موبایل خود را برای دریافت پیامک وارد کنید .با وارد
کردن کد ارسال شده باید تنها یک رمز برای اپلیکیشن تعیین کنید.
پس از فعالسازی اپلیکیشن میتوانید کسانی را که از فهرست تلفنهای
ذخیره شده سیگنال دارند ببینید .بسیاری از کاربران ایرانی هماکنون از
واتساپ برای گروههای کاری و خانوادگی استفاده میکنند .مهاجرت
این گروهها هم در صورتی که همه سیگنال را نصب کنند راحت است.
کافی است در صفحه پیشفرض برنامه آیکون باال گوشه سمت راست
صفحه را لمس کنید و  NewGroupرا انتخاب کنید .حداقل یک نفر را به
این گروه اضافه کنید .در مرحله بعد نام گروه را تایپ کنید و کار تقریب ًا
تمام است .حاال در پنجره گروه روی سه نقطه سمتراست باالی صفحه
بزنید و به  Groupsettingsبروید .گزینه  Grouplinkرا با حالت روشن تغییر
دهید .روی گزینه  Shareضربه بزنید تا لینک ویژه و قابل اشتراکگذاری
گروهتان آماده است .این لینک را کپی کنید و در گروههای واتساپ
یا برای دوستانتان پیست کنید تا آنها به گروه سیگنال جدید شما ملحق
شوند .کار تمام است و میتوانید با امنیت زندگیتان را ادامه دهید .سیگنال
نرمافزار ویژه برای ویندوز ،مک و نسخه تبلت هم دارد.

مذاکرات اپل و هیوندای تا ماه مارس نهایی میشود

گزارشها حاکی از این است که شرکتهای اپل و هیوندای قصد دارند تا
ماه مارس برای تولید خودروهای الکتریکی قرارداد ببندند.
به گزارش ایسنا و به نقل از انگجت ،شرکتهای هیوندای ()Hyundai
و اپل ( )Appleقصد دارند که دیگر زمان خود را برای بحث در مورد
خودروی الکتریکی هدر ندهند و در نظر دارند که تا ماه مارس سال
جاری ،یک قرارداد همکاری را برای تولید خودروهای الکتریکی امضا
کنند .تولید این خودروها ،در کارخانه کیا ( )Kiaدر ایالت جورجیا آغاز
خواهد شد و تا سال  ،۲۰۲۴تقریب ًا  ۱۰۰هزار خودروی الکتریکی به تولید
خواهد رسید.
نسخه بتای خودروی اپل احتما ًال در سال  ۲۰۲۲آماده میشود .گزارشها
حاکی از این است که در این خودرو ،از فناوری باتری جدیدی استفاده
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میشود که برد آن را افزایش میدهد ،ایمنی را بهبود میبخشد و در آن
از کبالت نیز استفاده نمیشود .احتما ًال فناوری لیدار نیز میتواند به هدایت
خودرو کمک کند.
هیوندای ،مذاکرات اخیر خود با اپل را تأیید کرده است اما به این
موضوع نیز اشاره کرد که شرکت سازنده آیفون ،با دیگر شرکتهای
خودروسازی نیز به طور همزمان مذاکراتی داشته است.
هنوز قطع ًا مشخص نیست که اپل قصد دارد در چه زمانی به عرضه خودرو
بپردازد زیرا گزارش اخیر یک منبع کرهای ،سال  ۲۰۲۴را به عنوان تاریخ
عرضه خودرو ذکر کرده اما یک منبع دیگر ،این تاریخ را  ۲۰۲۷گزارش
داده است .با وجود این ،به نظر میرسد که اپل تصمیم دارد پس از سالها
عدم اطمینان و دشواری ،سرانجام چنین کاری را انجام دهد.

شماره
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یکسالی است که بحران کرونا جهان را درگیر کرده و هر روز ابعاد
پیچیدهای از این ویروس به بیرون منتشر میشود .در این شرایط این سؤال
پیش میآید چه تعداد مقاله در سطح دنیا منتشر شده و سهم جمهوری
اسالمی ایران چه میزان بوده است.
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری ،بیماری کرونا یکسالی است که
میهمان ناخوانده مردم در سراسر جهان شده و این روزها بیشتر مباحث
حول این ویروس منحوس و پیچیده است.
در مدت یکسالی که کرونا جهان را درگیر کرده و بیش از  ۸۹میلیون و
 ۷۴۲هزار نفر در سراسر دنیا به آن مبتال شدند و بیش از یک میلیون و
 ۹۲۸هزار نفر هم جان خود را از دست دادهاند بدون شک بیشتر مباحث
علمی در جهان پیرامون این ویروس کشنده است .در ایران هم که تاکنون
بیش از یک میلیون نفر کرونا گرفتهاند و بیش از  ۵۶هزار نفر را به گام
مرگ کشانده پژوهشگران ایرانی نیز پژوهشهای خود را جهت پاسخ به
سؤاالت متعدد در خصوص این بیماری آغاز کردهاند.
در ابتدای کار ،برخی از مراکز تحقیقاتی نیازهای دانشی مربوطه را
پیشبینی کردند و برخی دیگر از مراکز تحقیقاتی اعالم کردند که
فعالیتهای پژوهشی حوزه کووید  ۱۹از اولویت برخوردار است.
اولویتدهی به حوزه خالءهای دانشی در زمینه بیماری کووید  ۱۹منجر
به همافزایی ظرفیتهای تحقیقاتی و همچنین افزایش بهرهوری منابع مالی
پژوهشی در سطوح استانی ،ملی و بینالمللی شد تا جایی که ایران نیز در
رتبه دوازدهم دنیا از منظر انجام تحقیق و پژوهش در حوزه کرونا قرار
گرفت.
بررسی تعداد مقاالت منتشر شده در نظام نمایه مقاالت اسکوپوس
( )Scopusنشان میدهد که بحران همهگیری کرونا تأثیر خود را بر حوزه
تحقیقات گذاشته است و از میان  ۳میلیون و  ۱۳۷هزار و  ۳۶۴مورد مقاله
علمی منتشر شده در سال  ۲۰۲۰تعداد  ۸۰هزار و  ۳۴۴مورد مقاله به کووید
 ۱۹اختصاص داشته که حدود  ۲.۵۶درصد کل مقاالت بوده است.
با توجه به اینکه بحران کرونا یک بحران نوظهور بوده است  ۲.۵درصد
کل مقاالت دنیا ،میزان زیادی را شامل میشود.
بررسی سهم کشورها از مقاالت کرونا نشان میدهد که  ۱۹کشور بیش از
یک هزار تحقیق در این حوزه انجام دادهاند.
درمجموع  ۱۵۹کشور در حوزه تحقیقات کروناویروس ،مقاله علمی به
چاپ رساندهاند و  ۱۹کشور بیش از هزار مقاله ۵۲ ،کشور کمتر از یک
هزار مقاله و  ۸۸کشور نیز کمتر از  ۱۰۰مقاله در این حوزه داشتهاند.
 ۸۸کشور از جمله اوگاندا ،اوکراین ،کامرون ،اسلواکی ،سریالنکا،
ماکائو ،گرجستان ،ونزوئال ،بلغارستان ،لوکزامبورگ ،الجزایر ،مالت،
زیمباوه ،استونی ،لیتوانی ،سنگال ،اوروگوئه ،سودان ،تانزانیا ،بحرین،
کاستاریکا ،بوسنی و هرزگوین ،جامائیکا و ...کمتر از  ۱۰۰تحقیق در
حوزه کرونا انجام دادهاند.
از سوی دیگر یکی از نکات بارز تأثیر شیوع همهگیری کرونا بر حوزه
تحقیقات کاهش چشمگیر تعداد مقاالت ناشی از کنفرانسهای علمی
است .تعداد مقاالت کنفرانسهای علمی در  ۲۰سال اخیر ( ۲۰۰۰تا )۲۰۲۱
رشد قابل توجهی داشته است .در سال  ۲۰۰۰تعداد کل مقاالت ناشی از
کنفرانسهای علمی  ۱۰۷هزار و  ۱۸۶مورد بوده است که این میزان در
سال  ۲۰۱۹به  ۵۰۶هزار و  ۹۳۹مورد رسید.

اما ناگهان در سال  ۲۰۲۰با توجه به محدودیتها و بسته شدن دانشگاهها
و مراکز علمی و همچنین محدودیتهای ایجاد شده در کشورهای مختلف
که بسیاری از آنها مقصد کنفرانسهای علمی بودند ،این میزان به ۲۳۱
هزار و  ۳۶۵مورد کاهش یافت .همچنین تعداد  ۱۸۴مقاله برای سال ۲۰۲۱
به ثبت رسیده است.
بررسی روند کل مقاالت دنیا اما نشان میدهد که اگر مجموع مقاالت
مجالت و مقاالت کنفرانسی را در سال  ۲۰۱۹و  ۲۰۲۰در نظر بگیریم
تفاوت چندان مشهود نیست .میزان کل مقاالت (مجالت و کنفرانسها)
در سال  ۲۰۱۹تعداد  ۳میلیون و  ۳۵۱هزار و  ۴۷مورد بوده که این میزان
در سال  ۲۰۲۰به  ۳میلیون و  ۱۳۷هزار و  ۳۶۴مورد کاهش یافته که
میتوان ردپای کاهش میزان مقاالت کنفرانسی را در آن مشاهده کرد.
در ابتدای همهگیری کرونا و از زمانی که سازمان جهانی بهداشت اعالم
کرد که کووید  ۱۹یک همهگیری جهانی است ،ویروس کرونا در
سراسر جهان منتشر شده بود و دلیل نامگذاری کووید  ۱۹نیز شناسایی
ویروس در سال  ۲۰۱۹بود اما در سال  ۲۰۱۹تنها  ۴۸تحقیق مرتبط با
کرونا در دنیا به ثبت رسید.
با آغاز سال  ۲۰۲۰میالدی و با توجه به اینکه بحران کرونا در حال
گسترش بود میزان تحقیقات انجام شده در کشورها سیر صعودی به خود
گرفت و  ۸۰هزار و  ۳۴۴مورد تحقیق و مقاله مرتبط با کرونا در دنیا به
ثبت رسید .آمریکا با بیشترین میزان ثبت تحقیق در حوزه کرونا به میزان
 ۲۰هزار و  ۷۳۷مورد تقریب ًا یک چهارم تحقیقات را به خود اختصاص داده
است که البته با توجه به اینکه محققان مختلفی از سراسر دنیا در تحقیقات
آمریکا مشارکت دارند ،جای تعجب ندارد.
با توجه به میزان تحقیقات ثبت شده از ایران در اسکوپوس در سال ۲۰۲۰
به میزان  ۶۷هزار و  ۳۲۵مورد و تعداد یک هزار و  ۸۹۸مورد مقاله مرتبط
با کرونا ،بررسیها نشان میدهد تقریب ًا  ۲.۸درصد از مقاالت کشور به
حوزه کرونا اختصاص داشته است.
میزان مقاالت کل ایران ثبت شده در اسکوپوس از تعداد یک هزار و
 ۸۶۹در سال  ۲۰۰۰به میزان  ۶۷هزار و  ۳۲۵مورد رسیده است که این
میزان رشد جالب توجه  ۳۶برابری را نشان میدهد .با توجه به اینکه
برخی از نشریات علمی مقاالت را با زمان یکسال بعد در نوبت انتشار
میگذارند برای سال  ۲۰۲۱نیز تعداد یک هزار و  ۶۵۸مورد برای ایران
ثبت شده است.

آگهی
آگهی تغییرات شرکت

اطالعیه تعاونی کارکنان ثبت احوال کازرون
به اطالع می رساند تعاونی کارکنان ثبت احوال کازرون چهار قطعه زمین واقع در کازرون – روبروی هتل

نصرپور و خیابان شهید رضازاده به شماره پالک های  482و  614و  674و  732جهت فروش و مزایده

با قیمت هر مترمربع  ( 60/000/000شصت میلیون ریال ) برگزار می گردد.

سید مختار حسینی  -هیئت مدیره تعاونی کارکنان ثبت احوال کازرون

34963

آگهی موضوع ماده  3و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی :

برابر رای شماره  139960317007003072هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای کاظم علی پور فرزند حبیب به شناسنامه  65و کد ملی  5999868793صادره از بهمئی نسبت به
ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت  99/65مترمربع در قسمتی از پالک  5520اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری شده بموجب سند رسمی -2245
 90/12/25دفتر  226بهبهان محرز گردیده است .لذا مشخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید عرض حال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/11/07 :
تاریخ انتشار نوبت اول 99/10/23 :
 8/411م الف
34960

کاظمی – رئیس ثبت بهبهان

آگهی حصر وراثت
خانم سمیه زمانی کازرونی فرزند به شرح دادخواستی که بکالسه  99/876ش  4این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت
نموده و اعالم داشته شادروان کریم زمانی کازرونی فرزند رسول به شماره ملی  – 2371669695متولد  1316/6/21صادره از کازرون در تاریخ
 99/9/29در اقامتگاه دائمی خود شهرستان کازرون فوت نموده وراث حین الفوت آن مرحوم عبارتند از :
-1سیمین دخت پروانه به شماره ملی  – 2370224878متولد  1327/7/1کازرون زوجه متوفی
-2حبیب زمانی کازرونی به شماره ملی  – 2372516280متولد  1366/5/18کازرون پسر
-3عبدالصمد زمانی کازرونی به شماره ملی  – 2371900990متولد  1350/12/10کازرون پسر
-4امیر زمانی کازرونی به شماره ملی  -2371978851متولد  1359/3/24کازرون پسر
-5احد زمانی کازرونی به شماره ملی  -2371931454متولد  1355/8/9کازرون پسر
-6بلور زمانی کازرونی به شماره ملی  -2371884081متولد  1348/2/23کازرون دختر
-7سوسن زمانی کازرونی به شماره ملی  -2371889520متولد  1349/2/2کازرون دختر
-8سمیه زمانی کازرونی به شماره ملی  – 2372090811متولد 1363/6/30کازرون دختر
-9شاه زنان زمانی کازرونی به شماره ملی  – 2371915701متولد  1353/6/1کازرون دختر
اینک شورا پس از انجام تشریفات قانونی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی
نزد او می باشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید و اال گواهی صادر خواهد شد.
 836م الف
34962/193342

علی اصغر زمانی بخش – شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون

آگهی تغییرات شرکت نو اندیشان زراعت کار آفاق شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  51361و شناسه ملی  14008686560به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/06/21تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :خانم مرضیه یاسینی به شماره ملی  2281571270با پرداخت مبلغ 18000000000
ریال بصندوق شرکت جزء شرکاء قرار گرفت - .آقای علی پیش بر به شماره ملی  2560161941با پرداخت مبلغ  2000000000ریال بصندوق شرکت جزء
شرکاء قرار گرفت - .در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ  100000000ریال به مبلغ  20100000000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح
اصالح گردید - .سهم الشرکه شرکا پس از افزایش سرمایه :خانم نسیم آسیابانی مبلغ  1000000ریال سهم الشرکه آقای رسول ایستان مبلغ  1000000ریال سهم
الشرکه آقای سید هادی جعفری صادقی مبلغ  97000000ریال سهم الشرکه آقای هادی نوروزی مبلغ  1000000ریال سهم الشرکه خانم مرضیه یاسینی مبلغ
 18000000000ریال سهم الشرکه آقای علی پیش بر مبلغ  2000000000ریال سهم الشرکه.
34957
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آگهی تاسیس شرکت

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پردازشگران پارس راه ابریشم درتاریخ  1399/10/21به شماره ثبت  54365به شناسه ملی  14009715103ثبت و امضا ذیل
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :ارائه خدمات پیشخوان دولت الکترونیک از قبیل ایجاد و بهره
برداری و انجام کلیه خدمات مرتبط و قابل ارائه در دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور درصورت لزوم پس
از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان فارس  ،شهرستان شیراز  ،بخش مرکزی  ،شهر شیراز،
محله زرگری  ،کوچه  16/2ولی عصر  ،کوچه  18ش صفایی  ،پالک  ، 373طبقه همکف کدپستی  7183934873سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از
مبلغ  1,000,000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم زهرا توکلی به شماره ملی  2281561951دارنده  400000ریال سهم الشرکه خانم زینب
توکلی به شماره ملی  2282073177دارنده  400000ریال سهم الشرکه خانم فاطمه دادور به شماره ملی  2296062482دارنده  100000ریال سهم الشرکه آقای
محمد منصور توکلی به شماره ملی  2559532131دارنده  100000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم زهرا توکلی به شماره ملی  2281561951و به
سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم زینب توکلی به شماره ملی  2282073177و به سمت نایب رئیس
هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمد منصور توکلی به شماره ملی  2559532131و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها ،عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیر عامل یا
یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار طلوع جهت درج آگهی های شرکت
34958
تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد1076938 .
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آگهی مناقصه عمومی
99-1152

نوبت دوم  99/10/27 :سبحان
نوبت اول  99/10/23 :طلوع
شهرداری منطقه پنج شیراز در نظر دارد عملیات بهسازی پارک مسلم را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .لذا از کلیه پیمانکاران دارای
حداقل پایه  5در رشته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس شیراز بولوار
رحمت روبروی بوستان سعدی شهرداری منطقه پنج مراجعه نمایند .ضمنا درصورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن  37367860 :آماده پاسخگویی می باشد.
مدت قرارداد 6 :ماه -مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  660/000/000ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یامبلغ برآورد  13/141/465/740 :ریالفیش واریزی نقدی به حساب سپرده  100785543066بانک شهر شعبه بین الحرمین بنام شهرداری منطقه  5شیراز -برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به
انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد- .در زمان انعقاد قرارداد %5مبلغ پیشنهادی به عنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات به صورت ضمانت
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات ساعت  14روز یک شنبه مورخ  99/11/12می باشد.نامه بانکی اخذ می گردد.
تاریخ بازگشایی پاکات ساعت  13روز سه شنبه مورخ  99/11/14می باشد- .مدت اعتبار پیشنهادها  3ماه می باشد- .هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت دادهبدیهی است هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.نخواهد شد.
شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد در این صورت سپرده ها مسترد می گردد- .شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف شهرداری موضوع ماده  10آئین نامه معامالت شهرداری می باشد- .سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
پیشنهاد دهندگان و یا نمایندگان آنها مجاز به حضور در کمیسیون مناقصه می باشند. 10472م الف
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