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فناوری

نمایشگر لوله شدنی جدید ال جی برای

رایانههای کوچک

چطور شبکه وایفای را ایمن کنیم؟

اگر کالهبرداران بتوانند ســیگنالهای روتر را
بگیرنــد ،میتواننــد به دادههــا و رمزهای عبور
دسترسی داشته باشند و به همین دلیل الزم است
کاربران کنترل کنند که چه کســی میتواند وارد
شبکه آنها شود.
به گزارش ایسنا ،اغلب افرادی که ممکن است
نگاهی غیرحرفهای به هک شــدن شبکه وایرلس
داشته باشند ،تصورشان از این مسئله فقط این است
که مهاجم از اینترنت آنها اســتفاده میکند ،این
درحالــی اســت کــه مهاجم با ایــن کار میتواند
گذرواژههایی که توسط سیستم شما وارد میشود
را شنود کند و همچنین به دستگاههای موجود در
شبکه مورد حمله واقعشده ،نفوذ کند.
نفــوذ به شــبکههای وایفای کــه امروزه از
متداولترین حمالت ســایبری اســت و میتواند
حرفهایترین کاربران را نیز به راحتی به دام بیندازد،
بــه روشهای مختلفی صورت میگیرد .از این رو
وبســایت جیبیهکــرز بــه روشهایی جهت
ایمنســازی شــبکه وایفای خانگی اشاره کرده
است.
 غیرفعال کردن گزینه نام شبکه در

شبکه وایفای
توصیه میشود هنگام استفاده روتر بیسیم در
خانه نام شبکه ( )name broadcastingرا برای
عموم غیرفعال کنید .این قابلیت برای مراکزی که
میخواهند به مشــتریان خود اتصال به اینترنت با
بانــد پهن را ارائه دهند مفید خواهد بود ،ولی برای



تعداد بازیهای سرویس اپل آرکید به عدد  ۱۰۰رسید

اپــل ســاعاتی پیش اعــام کرد با
اضافهشــدن  ۶بازی جدید به اپل آرکید،
مجموع بازیهای این ســرویس به عدد
 ۱۰۰رسیده است.
اپــل آرکیــد ()Apple Arcade
ســرویس بازی ویژهی اپل است که چند
مــاه پیش معرفی شــد و اهالی کوپرتینو
سرمایهگذاری ویژهای روی آن کردهاند.
این سرویس اشتراکی بهتازگی میزبان ۶
بازی جدید شده است تا مجموع بازیهای
موجود در آن تا لحظهی نگارش این خبر
بهعدد  ۱۰۰برســد .این موضوع نشــان
میدهد اپل آرکید روزبهروز در حال تکامل
اســت و بازیهای جذاب جدیدی به آن
اضافه میشــوند تا کاربران دستگاههای
اپل را سرگرم کنند.
نخستینبازیجدیدیکهبهاپلآرکید
اضافــه شــده Discolored ،نام دارد و
ساختهی استودیوی بازیسازی Shifty
 Eyeاســت.بــازیمذکوردردســتهی
شخص
بازیهای سورئال ماجرایی اول
ِ
پازلمحــور جای میگیــرد .بازی دوم
 Guildlingsاســت کــه در دســتهی
بازیهای ماجرایی چندقسمتی مبتنیبر



یک شبکه بیسیم خصوصی مفید نیست.
از طرفــی نقــاط اتصال وایفــای بهصورت
پیشفــرض بــرای انتقال نام شــبکه بیســیم
پیکربندی شــده است که این موضوع شناسایی و
اتصال را ســادهتر میکند .جهت تنظیم نام شبکه
قبــل از اتصال میتوانید  SSIDرا روی Hidden
قــرار دهیــد .از آنجایی که اعضای شــرکت با نام
شــرکت وایفای آشنا هستند این منطقی به نظر

میرسد که هر کسی بهراحتی بتواند به آن دسترسی
پیدا کند .با این حال توجه داشته باشید که مخفی
کــردن  SSIDتنها راه برقراری امنیت در شــبکه
بیسیم نیست.
در برخی از نقاط هنوز هم از استاندارد قدیمی
 WEPدر وایفای اســتفاده میشــود ولی برای
برقــراری امنیــت بهتر و جلوگیــری از حمالت
مهاجمان باید نسخههای بهروز WPA ،WPA۲

و یا  WPA۳استفاده کنید.
همچنیــن اطمینان حاصل کنید یک رمز عبور
قــوی برای وایفــای دارید و یــک کالهبردار
نمیتواند آن را تغییر دهد .دسترسی به سیستمهایی
بــا رمز عبور پیشفرض بســیار راحت بوده و یک
نفوذگر میتواند با نفوذ به سیســتم تنظیمات خود
را اعمال کند .این بدان معنی اســت که هکرها با
اســتفاده از این اطالعات ســعی در نفوذ به شبکه

داستانســرایی قرار میگیــرد و Sirvo
 Studiosآن را ساخته است .این استودیو
سابقهی کار روی بازی محبوب Threes
را هــم دارد .بــازی ســوم Sociable
 Soccerســاختهی Rogue Games
است که جزو دستهی بازیهای فوتبالی
کراسپلتفرم محســوب میشود .کاربر
میتوانــد در  Sociable Soccerکامال
اعضای تیم فوتبالش را مدیریت کند.
بازی چهارم UFO on Tape: First
 Contactســاختهی اســتودیوی
 Revolutionary Conceptsاســت.
این بازی از فناوری واقعیت افزوده استفاده
میکند و شــما را در نقش شکارچی یوفو
قرار میدهد .پنجمین بازی & Takeshi

 Hiroshiنام دارد که  Oink Gamesآن
راساختهاست.ناگفتهنماندتجربهیکامل
بــازی  Takeshi & Hiroshiجمعا یک
ســاعت طول میکشد .این بازی داستان
دو بــرادر را روایــت میکند که در دنیای
اطرافشــان با مشکالت مختلفی مواجه
میشــوند .ششــمین و آخریــن بازی
! Marble It Up: Mayhemمحصــول
 The Marble Collectiveاســت که در
دســتهی بازیهــای پازلمحور جای
میگیرد.براســاس اعالم رســمی اپل،
تمامی  ۶بازی اشارهشده روی پلتفرمهای
آیفون و آیپد و اپل  TVاجرا میشــوند و
درضمــن ،بازیهــای  Discoloredو
 Guildlingsو  Sociable Soccerبرای

رایانههــای مــک نیز دردســترس قرار
گرفتهانــد .با اضافهشــدن این بازیها،
ســرویس اپــل آرکیــد هماکنــون در
سیستمهای عامل  iOSو  tvOSمیزبان
 ۱۰۰بازی و در  macOSمیزبان  ۹۲بازی
متنوع اســت .در چند هفتهی گذشــته،
کوپرتینوییها بهصورت مداوم بازیهای
جدیدی به ســرویس ویژهشــان اضافه
کردهاند .شایان ذکر است اپل آرکید رسما
از  ۱۹سپتامبر  ۲۸( ۲۰۱۹شهریور )۳۹۸۱
آغازبهکار کرد.عالقهمندان به اپل آرکید
میتواننــد با پرداخت ماهانه پنج دالر ،به
مجموعهی متنوعی از بازیها دسترسی
پیدا کنند و تا ســاعتها ســرگرم شوند.
گفتنی اســت اپل درحالحاضر به کسانی
که اشتراک سرویس آرکید را تهیه کنند،
یک ماه اشتراک رایگان نیز هدیه میدهد.
بازیهایــی کــه روی اپــل آرکید قرار
میگیرند ،خرید درونبرنامهای یا تبلیغات
ندارند و این موضوع نکتهی مثبتی بهشمار
میآید .اپل همواره در حال گسترش تعداد
بازیهای ســرویس اشتراکیاش است و
این روند را همچنان بهطور جدی پیگیری
خواهد کرد .زومیت

آخرین خبر از حذف بستههای پرمصرف اینترنتی

وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات با
اشــاره به حذف بســتههای پرمصرف
اینترنتی توسط اپراتورها اظهار کرد :از دید
ما اتفاقی که افتاده گرانفروشــی است و
تمــام مبالــغ باید به مردم برگردد و حتما
باید بابت این گرانفروشــی با متخلفان
برخورد شود.
به گزارش ایســنا ،از نیمه تیرماه سال
جــاری ،کاربران در فضــای مجازی از
افزایــش قیمت بســتههای اینترنتی در
اپراتورهای همــراه خبر داده و اعتراض
کردنــد .این موضــوع منجر به واکنش
حسین فالح جوشقانی -رئیس سازمان
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی -شد
که اعــام کرد باالبردن قیمت اینترنت
همراه بدون هماهنگــی با رگوالتوری
تخلــف بوده و برخورد قانونی با اپراتورها
آغاز شده است.
پــس از آن فالح جوشــقانی از ابالغ
جریمه دو میلیارد تومانی به اپراتورها خبر
دادواعــامکــردجریمهنقدیقدماول

نوبت دوم

برای برخورد با تخلف صورتگرفته است
و در صورت استمرار این مساله ،روالهای
دیگــری از جمله تعلیــق ،کاهش مدت
اعتبار پروانه و مواردی از این دســت ،از
مصوبههای قانونی اســت که میتوان با
استناد به آنها تخلفات را پیگیری کرد.
در ایــن راســتا آذری جهرمی -وزیر
ارتباطات و فناوری اطالعات -در حاشیه
حضــور در کمیســیون صنایع و معادن
مجلــس اظهار کرد :اقــدام دو اپراتور در
افزایــش تعرفه ،خــاف ضوابط پروانه
اپراتورها و مصوبات کمیســیون تنظیم

مقررات و مصداق گرانفروشــی است.
سازمان تنظیم مقررات در برخورد با این
گرانفروشــی اختیاراتی داشته که از آن
جمله جریمه دو میلیارد تومانی بوده است.
وی در ادامه با بیان اینکه این اختیارات
کفایــت نمیکرد ،افزود :و به همین دلیل
ما طرحی را به دولت دادیم که در دستور
کار قرار داده تا اختیارات ســازمان تنظیم
مقــررات را در برخورد با گرانفروشــی
افزایــش دهیم ،زیرا این موضوع خالئی
ایجاد کرده شــد و اینها از عدم وجود ابزار
برخــوردی الزم ،گرانفروشــی را ادامه

آگهي مزايده اجاره

دادند ،از دید ما هم این گرانفروشی هیچ
توجیه اقتصادی ندارد و منظقی پشــتش
نیست و این مشکل باید برطرف شود.
آذری جهرمی با بیان اینکه ســازمان
تنظیم مقررات پرونده گرانفروشــی و
شکایت از اپراتورها را به سازمان حمایت
بــرد ،اظهار کرد :ســازمان حمایت روز
گذشته مبالغ گرانفروشی و اصل گزارش
گرانفروشــی را تایید کرد و به تعزیرات
فرســتاد .دادگاه تعزیرات هم برگزار شده
وآخریندفاعیاتراگرفتهواحتماالهمین
روزها حکم تعزیرات اعالم میشود.
وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات
ادامه داد :همچنین ما هم در همین هفته
ابزارهــای نظارتی و اختیاراتی که باید به
ما داده شود را از سمت دولت برای برخورد
با متخلفان اخذ میکنیم .از دید ما اتفاقی
که افتاده گرانفروشی است و تمام مبالغ
باید به مردم برگردد و حتما باید بابت این
گرانفروشــی با مختلفان برخورد شود و
ما پیگیر موضوع هستیم.

شماره م الف1540
شناسهآگهی927191

اداره آموزش و پرورش اســتثنايي شــهر تهران در نظر دارد سالن ورزشي هنرستان ناشنوايان
ســيد جمال الدين اســدآبادي واقع در آموزش و پرورش منطقه  6تهران به نشــاني :ميدان ســيد
جمال الدين اســدآبادي –نبش خيابان  44با شماره مزايده  ۵۰۹۹۰۳۰۳۳۳۰۰۰۰۰۳ثبت شده
در ســامانه تداركات الكترونيكي دولت به مدت  1ســال بصورت اجاره با قيمت كارشــناس رســمي
دادگستري ماهيانه به مبلغ  000/000/125ريال در سال اول را از طريق مزايده به درخواست
كننــدگان واگــذار نمايد .لذا متقاضيان از تاريخ انتشــار اين آگهي به مــدت  5روز كاري مي توانند
جهت اخد معرفي نامه جهت بازديد به آدرس فلكه دوم صادقيه – بلوار آيت اهلل كاشاني –خيابان
شــهيد ســليمي جهرمي – اداره آموزش و پرورش استثنايي شهر تهران – واحد پشتيباني وخدمات
(كارپردازي )مراجعه نمايند .شــماره تلفن تماس44008308



شما هستند.
نرمافزار روترها را بهروز نگه دارید
گاهی اوقات سیســتمعامل روتر مانند ســایر
نرمافزارها میتواند آســیبپذیریهایی را داشته
باشــد که توسط نســخههای بعدی رفع میشود.
بنابراین الزم است جدیدترین نسخه از نرمافزار را
نصــب کرده و همچنین آخرین پچهای امنیتی را
دانلــود کنید تا اطمینان حاصل کنید که نمیتواند
نفوذی به آن صورت گیرد.
فایــروال نیز برای جلوگیری از هجوم حمالت
روی رایانهها در نظر گرفته شــده است .روترهای
بیسیم معمو ًال دارای فایروال هستند .با این حال،
فایروالهــا اغلب غیرفعالند ،بنابراین الزم اســت
اطمینان حاصل کنید که فایروال روتر بیسیم فعال
شده است.
بــرای جلوگیری از دسترســیهای مخرب به
شــبکههای بیســیم خود از یک فایروال استفاده
کنید .فایروالها از شبکه در برابر هکرها محافظت
میکنند .بیشــتر روترها دارای فایروال هستند که
ورود و افشــای دادههــا را کنتــرل و فعالیتهای
مشــکوک را مســدود میکنند .یک فایروال هدر
بسته و آدرس مقصد را بررسی میکند.
در حالی که یک نفوذگر ممکن است از جنبههای
مختلف شــبکه شــما را تحت تاثیر قرار دهد ،برای
حفظ امنیت باید نکات امنیتی را دنبال کنید .عالوه
براین ،بررســی کنید که سیســتمهای متصل به
شــبکه شــما دارای ابزار محافظتی قابل اعتماد در
برابر ویروسها و جاسوسافزار باشند.

معرفیبازیموبایلی
Airborne 8 Asphalt

ســری بازیهای آســفالت یا  Asphaltاز محبوبترین بازیهای موبایلی موجود برای
دو سیستم عامل اندروید و  iOSهستند که گرافیک فوقالعادهای را ارائه میکنند .آسفالت
 )Airborne 8 Asphalt( ۸جدیدترین نسخه این سری بازی هاست که به صورت رایگان
عرضه شده است.
اگر حتی ذرهای عالقمند به بازیهای موبایل باشــید ،حتما ســری بازیهای آســفالت
( )Asphaltرا میشناســید .این ســری از بازیها که ســبک اتومبیلرانی دارند به شدت در
بین کاربران محبوب هستند .در این مقاله قصد داریم به معرفی بازی آسفالت Asphalt( ۸
 )Airborne 8بپردازیم.مثل ســریهای قبلی بازی آســفالت در آســفالت 8 Asphalt( ۸
 )Airborneهــم گرافیکــی فوقالعاده پیش رویتان قرار میگیرد .در آســفالت  ۸مودهای
متعددی برای انجام بازی تعریف شدهاند .برای مثال شما میتوانید وارد رقابتهای سریع
شــوید یا با انتخاب گزینه  Careerبخش داســتانی و اصلی بازی را اجرا نمایید .زمانی که
در محیط بازی آسفالت  )Airborne 8 Asphalt( ۸شوید ،مطمئنا گرافیک عالی آن شما
را شــگفت زده خواهد کرد.یکی از جالبترین بخشهای بازی آســفالت 8 Asphalt( ۸
 )Airborneمربوط به بکارگیری نیترو میشود .شما باید سعی کنید همیشه ظرفیت نیتروی
خــود را افزایــش دهیــد و از آن برای پیشــی گرفتن از رقبا اســتفاده کنید .در بازی زیبای
 Airborne ۸ Asphaltمسائلی مثل دریفت کشیدن ،چرخش ،معلق شدن در هوا (پریدن
از روی موانع) و  ...به شــکل بســیار دقیقی تعریف شــدهاند و بدون تردید توجه شما را جلب
میکنند.در بازی آسفالت  )Airborne 8 Asphalt( ۸بیش از  ۹۵خودروی اسپرت و جدید
از کمپانیهــای معرفــی تولید کننده اتومبیل وجود دارند؛ بنابراین تصور اینکه بازی بعد از
مدتی برایتان تکراری شود را از سر بیرون کنید! بخش  Careerاین بازی دارای  ۹فصل
اســت و بیش از  ۳۰۰مرحله مختلف را ارائه میکند .امکان انجام بازی زیبای آســفالت ۸
( )Airborne 8 Asphaltاز طریق شبکه وای فای محلی ( )Local Wi-Fiهم وجود دارد
و از ویژگیهای لذت بخش بازی به شمار میرود .ارتقاء خودرو و شخصی سازی آن هم
از دیگر قابلیتهایی است که گیمر میتواند از انجام آنها لذت ببرد.
جمعبندی

همانطور که مشــاهده کردید در این مقاله به معرفی بازی آســفالت ۸ Asphalt( ۸
 )Airborneپرداختیم .برای دانلود این بازی میتوانید از آیکونهای ضمیمه شده در انتهای
مقاله اســتفاده کنید .چنانچه در رابطه با بازی مذکور نیازی به اطالعات بیشــتری داشتید،
میتوانید ضمن تماس با کارشناسان موبایل کمک از آنها راهنمایی بخواهید.
نقاط قوت
 .1گرافیک عالی
 .2گیم پلی بسیار جذاب و خیره کننده
 .3اتومبیلهای بسیار متنوع با قابلیت شخصی سازی
 .4امکان انجام بازی از طریق شبکه وای فای محلی
 .5بهرهمندی از افکتهای بسیار زیبا و جذاب
نقاط ضعف

این بازی هیچ نقطه ضعفی ندارد

نوبت چهارم

اگر چه سامسونگ در مورد عرضه نمایشگرهای تا شدنی و لوله شدنی تبلیغات
زیادی کرده ،اما ال جی نیز در تالش برای عرضه نمایشــگرهای منعطف رقیب
است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اســلش گیر ،شــرکت ال جی بعد از عرضه
تلویزیونی با نمایشــگر تا شــدنی  ۶۵اینچی ،این بار یک نمایشــگر لوله شدنی ۱۲
اینچی طراحی و تولید کرده است.
این نمایشــگر بر روی سیســتمهای تفریحی و چندرســانه ای خودروها و نیز
نمایشــگرهای رایانههای رومیزی و قابل حمل نصب میشــود .ال جی همچنین
در تالش برای تولید نمایشــگر او ال ای دی  ۵۵اینچی شــفاف اســت که در قالب
پوششی تعاملی و به منظور اطالع رسانی بر روی کمدهای لباس و برخی وسایل
منزل مشابه نصب میشود.
ال جی یک نمایشگر تاشدنی  ۱۳.۳اینچی را نیز تولید کرده که بر روی تبلتها
و لپ تاپ ها قابل استفاده بوده و انقالبی در طراحی این نوع محصوالت الکترونیک
ایجاد میکند .این شرکت قصد دارد در آینده نمایشگرهای او ال ای دی  ۶۵اینچی
تا شــدنی جدیدی عرضه کند که البته مشــخص نیســت چه زمانی به تولید انبوه
میرسند.

تلویزیون جدید تی سی ال با استاندارد

مخصوص بازی های رایانشی

تلویزیون جدید شــرکت تی ســی ال دارای استاندارد جدیدی مخصوص بازی
های رایانشــی اســت .با توجه به این اســتاندارد رفرش ریت دستگاه  ۱۲۰هرتز یا
باالتر است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز ،برند «تی ســی ال» قصد
دارد با همکاری شــرکت «تی اچ ایکس» تلویزیونی مخصوص بازی های رایانه
ای بسازد.
شرکت «تی اچ ایکس» در حقیقت استانداردهای صوتی و بصری برای سینماها،
بلندگوهای رایانشی ،کنسول های بازی و بازی های رایانشی می سازد.
این دو شرکت با همکاری دیگر استاندارد جدید «THX Certified Game
 »Modeرا ایجــاد کــرده اند .این اســتانداردی بــرای عملکرد تلویزیون هایی با
نمایشگر بزرگ و مخصوص بازی های رایانشی است که نخستین بار در نمایشگاه
 CES۲۰۲۰میالدی رونمایی شد .اکنون قرار است استاندارد مذکور در نسل آینده
تلویزیون های تی سی ال به نام  Series TCL Roku TV-۶عرضه شود.
اســتاندارد جدیــد به این تلویزیون ها امــکان می دهد تصاویر را با رنگ های
درخشــان تر نمایش دهند و همزمان ســرعت تعویض فریم ها یا همان «رفرش
ریت» دستگاه نیز  ۱۲۰هرتز یا باالتر اعالم شده است.
در این دستگاه همچنین شفافیت تصویر نیز ارتقا یافته است.
در کنار این موارد تلویزیون مذکور پس از همخوان شدن با کنسول های بازی
و رایانه ها به طور خودکار اســتاندارد «»THX Certified Game Modeفعال
می شــود.کریس الرســون نائب رییس ارشــد تی سی ال در بیانیه ای در این باره
می نویسد :ما نخستین شرکتی هستیم که تلویزیون هایی با استاندارد عرضه می
کنیم.هنوز جزئیات مربوط به تلویزیون جدید تی ســی ال و قیمت آن مشــخص
نشــده اســت.به طور معمول برای دستیابی به گواهینامه تی اچ ایکس دستگاه ها
باید  ۴۰۰آزمایش را پشــت ســر بگذارند تا تایید شــود استانداردهای محتوا در آنها
رعایت شده است.

موبایل  ۵Gگوگل ماه آینده رونمایی می

شود

گوگل یک موبایل ارزان قیمت رونمایی و اعالم کرد تصمیم دارد نخستین موبایل
۵Gخود را در سال جاری رونمایی کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشن ،گوگل تصمیم دارد نخستین
موبایل  ۵Gخود را در ماه آینده سال جاری رونمایی کرد.
این خبر در حالی منتشر می شود که روز گذشته گوگل به طور رسمی از جدیدترین
موبایل خود یعنی پیکسل  ۴aرونمایی کرده است .این دستگاه ارزان قیمت در ماه اکتبر
برای فروش روانه بازار می شود .البته قرار بود این دستگاه زودتر برای فروش عرضه
شود ،اما به دلیل شیوع ویروس کرونا تاریخ عرضه آن با تاخیر و در ماه اکتبر اعالم شده
است.شرکت گوگل برای پایین نگه داشتن قیمت دستگاه از نصب جدیدترین فناوری
هایدرموبایلپیکســل ۴aخودداریکردهاســت.ایندستگاهدارای ۱۲۸گیگابایت
حافظهداخلی اســت .ازســویدیگرقابپیکســل ۴aازجنسپلیکربناتاستکه
نشان می دهد امکان شارژ بی سیم در آن وجود ندارد .در کنار این موارد در این دستگاه
به جای فناوری شناسایی صورت ،حسگر اثر انگشت برای باز کردن قفل دستگاه نصب
شده است .بهای این موبایل  ۳۴۹پوند اعالم شده است .پیش سفارش دستگاه از ۱۰
ســپتامبرآغازمیشــود.بههرحالگوگلجزئیاتنسلپنجمپرچمدارپیکسلخودرا
فاش نکرده اســت .ســال های گذشته این شرکت در ماه اکتبر دستگاه های پرچمدار
پیکسل خود را رونمایی می کرد اما این رویداد نیز به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق
افتاده است .موبایل های پیکسل نخستین بار در سال  ۲۰۱۶به بازار عرضه شدند.

آگهی مناقصه

شماره م الف1546
شناسهآگهی927692

مرکز تحقیقات و آموزش کشــاورزی و منابع طبیعی اســتان تهران برگزار می نماید.
موضوع :واگذاری فعالیتهای خدمات تحقیقات کشــاورزی و عمومی به پیمانکاران واجد شــرایط از طریق ســامانه تدارکات الکترونیک
دولت
محل واگذاری فعالیت :ســتاد و ایســتگاههای تابعه در ورامین-پاکدشــت-خجیر -معاونت آموزش تهران -ایســتگاه شــهید هادی
احمدی چنداب
(به مساحت 18000مترمربع)
زمان بازدید و دریافت اســنادمناقصه ودانلود از ســامانه  :ازروزچهارشــنبه  15/05/1399تا ســاعت14روز ســه شــنبه تاریخ
21/05/1399
مهلت تســلیم و بارگذاری پیشــنهادات در سامانه  :از روزچهارشنبه 22/05/1399تا ساعت  14روز شنبه تاریخ 01/06/1399
تمامی اسنادشــرایط مناقصه پس از دریافت از ســامانه باید با قید کلمه (مورد قبول اســت) مهر وامضا  ،و در سامانه بارگذاری گردد.
تضمین شرکت در مناقصه :مبلغ  000/000/800ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی دروجه مرکز تحقیقات
و وآموزش کشــاورزی ومنابع طبیعی اســتان تهران در (پاکت الف) مهر و موم شــده  ،وبه آدرس :ورامین -بلوار شــهید قدوسی -مرکز
تحقیقات و آموزش کشــاورزی و منابع طبیعی اســتان تهران ،اداره امور مالی تحویل میگردد  .-تلفن36271780-021:
مشــخصات شماره مناقصه در سامانه ۲۰۹۹۰۹۱۵۴۴۰۰۰۰۰4 :
هزینه آگهی روزنامه وکارمزد ســامانه به عهده برنده مناقصه است.

