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همه ســاله با ورود به فصل هاي سرد و 
پر بارش سال شــاهد حوادث و سوانح تلخ 
جاده اي هستیم.سوانحي که عمدتا در سفرهاي 
خارج از شهري رخ مي دهد و حتي بسیاري 
از رانندگان و مسافراني که قرباني این حوادث 
مي شوند شاید مسافران همیشگي این مسیرها 

باشند.
همچنین اشاره شــد که معموال در وقوع 
چنین حوادثي نمي تــوان یک مقصر اصلي 
را شناســایي کرد بلکه عمدتا مجموعه اي از 
دالیل ســبب بروز چنین حوادثي مي شوند.
مجموعــه اي مانند راه، جــاده، ایمن نبودن 
آســفالت ها،عالمت گذاري ها و حاشــیه هاي 
نه چندان امن جاده ها و از سوي دیگر بي کیفیتي 
قطعات ایمني برخــي خودروها و بي تجربگي 
رانندگاني که در مسیرهاي برف گیر و صعب العبور 

در حال جابه جایي هستند و...
 همه اینها در کنار آمار ساالنه نزدیک 
به 30 هزار قرباني و مجروح تصادفات رانندگي نشان 
مي دهد که خأل هاي بزرگي در این زمینه وجود دارد 
و هنوز آن طور که انتظار مي رود فرهنگ سازي هاي 

جدي در این خصوص صورت نگرفته است.
البتــه در این بین نبایــد تالش هاي بي وقفه 
و شــبانه روزي پلیس راهور و نیروهاي راهداری و 
امداد و نجات ســازمان هالل احمر کشور را نادیده 
گرفت چرا که به راســتي با تالش هاي این ناجیان 
جاده اي آمار این تلفات تلخ تا اندازه چشــمگیري 

کاهش یافته است.
در قسمت پایاني این گزارش نگاهي داریم به 
نظرات کارشناسان و دست اندرکاران امداد و نجات 

جاده اي کشورمان. 
عامل انساني، همچنان در صدر

همــان طور که در قســمت قبلي گزارش هم 
اشاره شد به طور مطلق نمي توان گفت که آمار باالي 
مرگ و میر ســاالنه و تصادفات جاده اي به صورت 
مطلق فقط و فقط به یک عامل بســتگي دارد.چرا 
که با وجود رانندگي هاي غیر ایمن و از طرف دیگر 
عدم دسترسي به سیستم هاي هوشمند تشخیص 
تصادف، چه در طول مسیر و چه در خودرو نمي توان 

بطور مطلق قصور را فقط به یک عامل نسبت داد.
مرتضي اســد امرجي، کارشناس حوزه حمل 
و نقــل جاده اي و معاون پژوهشــگاه حمل و نقل 

پارسه است.
او دربــاره مهمترین عوامل ارزیابي شــده در 
تصادفات جاده اي به گزارشــگر کیهان مي گوید: 
» بطــور کلي در تمام دنیا براي تصادفات دو عامل 
مهم و اصلي انســان و جاده شناخته شده است،اما  
معموال در تالش هســتند تا جاي ممکن نقش این 
دو عامل در تصادفات کاهش پیدا کند.ارزیابي ها هم 
نشــان مي دهد که در این تصادفات فاکتور انساني 
نقش بیشتري داشته است. ارزیابي ها نشان مي دهد 
که 60 تا 70 درصد و حتي گاهي بیشتر از این هم 
عامل انســاني موثر بوده است.ولي ممکن است در 
فصول مختلف ســال هم این آمارها بسته به بارش 
هاي فصلي تغییر کند. اما ما باید به این موضوع فکر 

نگاهی به تدابیر و اقدامات پیشگیرانه در جاده های زمستانی– بخش پایانی

راننده و مسافر؛ يك امدادگر جاده ای
گروه گزارش

* یک کارشناس امداد و نجات: الزم است همه ما با نکاتي آشنا باشیم تا در 
زمان وقوع حوادث جاده ای دچار دستپاچگي و اضطراب نشویم و به جاي 

آن بتوانیم نقش موثري در کمک به موقع به مجروحان
 و حادثه دیدگان داشته باشیم.

* رئیس سازمان امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر: 18 فروند 

بالگرد ترابری جمعیت هالل احمر 
برای انتقال نیرو، تجهیزات و انتقال 
آسیب دیدگان به نقاط امن، در طرح 

امداد زمستانه مورد استفاده قرار 
گرفته و با توجه به فرا رسیدن زود 
هنگام زمستان و پس از عملیات 

امدادرسانی به زائران اربعین حسینی، 
طرح زمستانه امداد و نجات جمعیت 

هالل احمر بالفاصله همگام با 
نیروهای پلیس، اورژانس و راهداری 

آغاز شد و تا 23 اسفندماه ادامه 
خواهد داشت.

*یک کارشناس حوزه حمل و نقل:رانندگان باید در شرایط برف و یخبندان 
فاصله خود با خودرو جلویی را افزایش دهند، سرعت وسایل نقلیه در 

شرایط برفي و خیابانهاي یخ زده باید 50 تا 75 درصد کاهش یابد، رعایت 
دو مهم معیار دیدن و دیده شدن، حرکت با نور باال در نقاطي

 که دید کافي وجود ندارد از نکات مهم ایمنی است.

کنیم که به راستي این مسئله مهمي است و اگر حل 
شود واقعا شاهد کاهش بي سابقه این آمارها هستیم 
.البته ضعف در حوزه راه و احداث جاده و حتي برخي 
نقــص هاي فني هم واقعا تاثیرات جدي براین آمار 
داشــته است اما هنوز هم بررسي ها نشان مي دهد 
مهمترین عامل همچنان عامل انساني است. دراین 
زمینــه هم راهکارهاي مختلفــي وجود دارد مثل، 
آموزش و اطالع رســاني و حتــي اعمال قانون. اما 
نمي شود کارشناسان بیایند و پروژه هاي مختلفي 
را تعریف کنند ولی همین طور گوشــه کتابخانه ها 
خــاک بخورند. اینها باید به مرحله اجرا برســند و 
باید با جدیت بیشــتري  پیگیري شوند.ما باید این 
واقعیت را بپذیریم که تا به همین امروز هم به لحاظ 
تکنولوژیک خیلي عقب هستیم .سیستم هاي خودکار 

تشخیص حوادث جاده اي ما بسیار ضعیف است در 
حالي که این سیستم هاي هوشمند در جهان خیلي 

پیشرفت داشته اند.« 
این کارشناس حمل و نقل در ادامه با اشاره به 
بحث تامین بودجه براي برنامه ریزي هاي مناسب 
در این زمینه مي افزاید: »مسئله اي که وجود دارد 
این است که پیشنهادات و برنامه ریزي هاي زیادي 
مي تواند وجود داشــته باشد مثل احداث راه هاي 

جایگزین در فصول سرد سال یا ایمن سازي جاده ها 
و استفاده از سیستم هاي هوشمند تشخیص تصادف 
اما زماني که بودجه اینها تامین نباشد نمي توان کار 
زیادي انجام داد،اگر هم کاري انجام شود عمدتا کوتاه 
مدت و غیر پایدار خواهد بود.اما گسترش فرهنگ 
سازي که مثال خود راننده ها در هواي مه آلود و برفي، 
فاصله طولي را رعایت کنند و سرعت را کاهش بدهند 
و با سرعت مجاز حرکت کنند و ... مي تواند به عنوان 
یک راه نســبتا ایمن براي زمان حال و تا زماني که 

تصمیمات مهمتر اخذ شود، بماند.« 
این کارشــناس حوزه حمل و نقل در ادامه با 
اشاره به نکاتي که در شرایط برفی باید مدنظر قرار 
گیرد، مي گوید: »رانندگان باید در شــرایط برف و 
یخبندان فاصله خود با خــودرو جلویی را افزایش 

دهند، ســرعت وســایل نقلیه در شــرایط برفي و 
خیابانهاي یخ زده باید 50 تا 75 درصد کاهش یابد، 
رعایت دو مهم معیار دیدن و دیده شدن، حرکت با 
نور باال در نقاطي که دید کافي وجود ندارد. بعد از 
هر دو ساعت رانندگي هم در فصل سرما از اتومبیل 
خود پیاده شــوند وبا انجام حرکات ورزشــي باعث 
جریان خون بیشتر در اندام خود شوند. همین طوربه 
همراه داشتن تجهیزات ویژه بسیار ضروري است و 

اجتناب از پیچیدن با ســرعت باال، ترمز ناگهاني و 
نامناســب، با سرعت شتابگیري کردن. همین طور 
برخــي، راهکارهای میان مــدت و بلند مدت براي 
کاهش تصادفات در فصول سرد سال و شرایط ویژه 
آب و هوایی هم وجود دارد مانند، افزایش و تخصیص 
بودجه ویژه و خاص نگهداری زمســتانی با تأکید 
بر به روز نمودن تجهیــزات راهداری، به کارگیری 
سیستمهای هوشمند حمل و نقل مختص نگهداری 
زمستانی و شرایط آب و هوایی همچون سیستمهای 
 ،RWIS پیشــگیری از یخ زدن پل ها، سیستم های
سیســتمهای چند منظــوره آب و هوایی، ارتقای 
وضعیت تولید و واردات خودرو، ارتقای سیستمهای 
درون خودرویی، تعریف پروژه های ممیزی ایمنی در 

راههای خاص فصول سرد سال و... 
جاده ها در تسخیر نیروهاي امدادي 

از یک ســو باال بودن آمار تلفــات و قربانیان 
جاده اي بســیار دردناک و دلخراش است و از سوي 
دیگر اما شــنیدن و دیدن تالش هاي شبانه روزي 
فعاالن و دست اندرکاران امر براي به حداقل رساندن 
ایــن آمارها و امدادهاي به موقــع به مجروحان و 
حادثه دیدگان به شــدت قابل تامل اســت جاي 
تحســین و افتخار زیادي وجــود دارد که به گفته 
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر، 
فعاالن این سازمان حتي لحظه اي از کمک رساني 
به حادثه دیدگان جاده هاي برفي دست نمي کشند.
دکتر ناصر چرخســاز ،رئیس سازمان امداد و 
نجات جمعیت هالل احمر درباره اقدامات ،تجهیزات 
و برنامه هایي درباره طرح زمستانه امداد و نجات به 
گزارشگر روزنامه کیهان مي گوید: »در حال حاضر 

18 فرونــد بالگرد ترابری جمعیت هالل احمر برای 
انتقال نیرو، تجهیزات و انتقال آســیب دیدگان به 
نقاط امن، در طرح امداد زمســتانه مورد اســتفاده 
قرار گرفته است و با توجه به فرا رسیدن زود هنگام 
زمستان و آغاز طرح زمستانه امداد و نجات و همین 
طور پس از عملیات امدادرســانی به زائران اربعین 
حسینی، طرح زمستانه امداد و نجات جمعیت هالل 
احمر بالفاصله همگام با نیروهای پلیس، اورژانس و 
راهداری آغاز شــد و تا 23 اسفندماه ادامه خواهد 
داشــت. سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
امسال با افزایش 9 درصدی توان عملیاتی، خدمات 
خود را ارائه می کند، و تا کنون طبق نیاز سنجی های 
صورت گرفته در جاده ها و حوادث مناطق مختلف، 
1098 پایگاه ثابت، موقت و ســیار به همراه 3435 

خودرو امدادی و 370 دستگاه موتورسیکلت)موتور 
آمبوالنس( خدمات مورد نیاز را ارائه می کنند. روزانه 
4 هــزار و 500 نجاتگر در طرح زمســتانه فعالیت 
می کنند، که 90 درصد نجاتگران جمعیت که همه 
دوره هــای تخصصی امداد و نجــات را گذرانده اند 
بصورت داوطلبانه و بدون هیچ چشم داشتی در امداد 
جاده ای مشارکت می کنند.«رئیس سازمان امداد و 
نجات جمعیت هالل احمر در ادامه تصریح مي کند:  

»با اشاره به همکاری های بین بخشی در پاسخگویی 
به حوادث مختلف، در مراکز EOC ســازمان امداد و 
نجات جمعیت هالل احمر کدهای بین دســتگاهی 
درنظر گرفته شده است که در صورت نیاز ارتباطات 
رادیویی برای هماهنگی و همکاری های الزم برقرار 
شود. دستگاه های امدادی تعامل و هم افزایی خوبی 
دارنــد و در مواقع مختلف با هماهنگی مشــکالت 
مختلــف را حل کرده ایم. امــا باید به این نکته هم 
اشاره کنم که در زمینه تامین تجهیزات با محدودیت 
اعتبار مواجه هستیم  و در این شرایط تقاضای بودجه 
برای توســعه کمی و کیفی تجهیزات خود داده ایم.

با وجود کاهش اعتبارات، تجهیزات مان به روز است 
و در صدد وارد کردن تجهیزات پیشــرفته هستیم.
اما باید تاکیــد کرد که قالب فعالیت ما، معموال در 

حوادث غیرمترقبه که انسان ساز نیست، وارد عمل 
می شویم. در حوادث انسان ساز، دستگاه های متولی 
مربوطه وارد عمل می شوند، البته اگر در زمینه چنین 
حوادثی مانند آلودگی هوا از ما کمک بخواهند به آنان 
امداد رسانی می کنیم. در این شرایط معموال در جهت 
اطالع رسانی و آموزش همگانی فعالیت می کنیم.«

کمک به حادثه دیدگان جاده ها  
تصور کنید که یک شــب در مسیر برف گیر 

یکي از جاده ها در حال رانندگي هستید که ناگهان 
خودروي جلویي دچــار تصادف با خودرویي دیگر 
مي شــود. راننده و سرنشــینان مجروح شده اند و 
رانندگان خودروهــاي دیگر در حال پیگیري هاي 
الزم بــراي تماس با اورژانس و هالل احمر و پلیس 
راهور هستند.در چنین شرایطي شما به عنوان یک 
هموطن و حتي فراتراز آن یک انسان که از نزدیک 
شــاهد این حادثه دردناک بوده اید، چه وظایفي بر 
عهده دارید؟ و یا حتي چطور مي توانید با انجام یک 
ســري اقدامات مقدماتي و ابتدایي از وقوع حوادث 

فاجعه بار و حتي غیر قابل جبران بکاهید؟  
این سواالت را عبدالحمید اسد زاده کارشناس 
امداد و نجات مطرح می کند و به گزارشگر روزنامه 
کیهــان می کوید: »الزم اســت همه مــا با نکاتي 
آشنا باشــیم تا در زمان وقوع حوادثي مشابه دچار 
دستپاچگي و اضطراب نشویم و به جاي آن بتوانیم 
نقش موثري در کمک به موقع به مجروحان و حادثه 
دیدگان داشــته باشــیم.در این شرایط نحوه امداد 
رسانی به مصدومین در تصادفات جاده اي خصوصا 
در هواي نه چندان مســاعد کمي متفاوت و حتي 
سخت تر از همیشــه خواهد بود.برخي راهکارهاي 
حیاتي براي امداد و نجات وجود دارد که فعاالن امداد 
و نجات و هالل احمر تاکید بیشتري بر انها دارند.«

وی تصریح می کند: »باید به یاد داشته باشید 
که به هیچ عنوان هول نکنید ومصدومین محبوس 
شده در داخل ماشــین را با فشار و کشش خارج 
نکنید، چرا که ممکن است آسیب دیدگی مصدوم 
افزایش یابد. همین طور مصدومینی که دچار توقف 
عمل تنفس و خونریزی شدید شده اند در اولویت 
درمانی هســتند و نیاز به درمان فــوری دارند.راه 
تنفســی حادثه دیدگان را بررسی و دهان مصدوم 
را باز و هر شــی ء که داخل آن است خارج کنید تا 
مصدوم به راحتی تنفس کند.«این کارشناس امداد 
و نجات ادامه می دهد: »در صورتی که پس از خارج 
کردن مانع از دهان مصدوم تنفس آغاز نشد چانه 
مصدوم را پایین آورده و سرش را به آرامی به عقب 
خم کنید. با دو انگشــت خود سوراخ های بینی را 
مسدود و از طریق دهان خود به داخل دهان مصدوم 
بدمید تا سینه اش باال بیاید. کمی صبر و هر چهار 
ثانیه یک بار این عمل را تکرار کنید تا مجروح بدون 
کمک قادر به تنفس باشد. با قرار دادن پارچه تمیز و 
فشار دست بر روی محل خونریزی از ادامه خونریزی 
جلوگیری کنید. درصورت قطع نشدن خونریزی، 
عضو را باال آورید تا خونریزی کمتر شود.در صورت 
شکستگی پا و دست نسبت به ثابت کردن آن با آتل 
و یا تخته و یا اجسام مشابه و یا بانداژ اقدام کنید.
در صورتی که تعداد زیادی مجروح در محل وجود 
دارند و مشکل تنفسی ندارند، کمک به مصدومین 
دارای خونریزی شــدید دراولویت است.در صورت 
نبود تجهیزات کمک رسانی حتی المقدور از وسایل 
و امکانات قابل دسترســی استفاده شود.در هنگام 
حمل مصدوم دقت کنید که ضایعات بیشــتری به 
مصدومین وارد نکنیــد. حمل غیراصولی مصدوم 

باعث ضایعات بیشتر و حتی  نخاعی می شود.«

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در شهرستانها
متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به حساب 0106713595009 )سیبا( 
بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69 به نام حسین شریعتمداری )موسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی 

11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1-کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
2-در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.

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

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

دورهنشریات
 انتشار
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3/225/0001/612/500806/2503/960/0001/980/000990/000روزانهکیهان انگلیسی
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به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/3/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

آقــای علی صادقی دعوتی به شــماره ملــی 0059952717 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای ناصر افشــین به 
شماره ملی 0070257949 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و 
خانم سعیده اوالئي به شماره ملی 0064496473 به سمت عضو 
هیئت مدیره تعیین گردیدند و نیز کلیه اســناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها و عقود 
اسالمی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

بــا ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب و تعیین ســمت هیئت 
مدیره، تعیین دارندگان حق امضاء انتخاب شــده توسط متقاضی 
در سوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت سامانه صنعت طاها 
سهامی خاص به شماره ثبت 399622 

و شناسه ملی 10320495120 

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

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1393/4/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
خســرو خســرونژاد به شــماره ملی 0053677269 به عنوان بازرس 
اصلی و پرویز رضایی به شــماره ملی 0073302902 به عنوان بازرس 

علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی 1392/12/29 به تصویب 

رسید.
با ثبت این مســتند تصمیمــات تصویب ترازنامــه و صورت های مالی 
تصفیــه، انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار، انتخاب بازرس انتخاب شــده 
توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در 

پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت پلی اتیلن مشبک فرفیلم 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 237132 

و شناسه ملی 10102780240

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1393/12/3 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

عبارت ذیل به موضوع شــرکت الحــاق گردید و ماده مربوطه در 

اساسنامه به شرح زیر اصالح گردید.

واردات و صــادرات کلیه کاالهای مجاز و نیز خرید و فروش کلیه 

کاالهای مجاز در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای الزم

آدرس شــرکت به تهران خیابان شــریعتی جنب خیابان هویزه 

پالک 816 طبقه آخر با کدپستی 1559947317 انتقال یافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی چتر بام عایق 
سهامی خاص به شماره ثبت 370452 

و شناسه ملی 10861214849

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مورخ 1394/3/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

مرجان کربالیی محمدمیگونی به شماره ملی 0453262244 
به عنــوان بازرس اصلی و خانم مریم کیانفر به شــماره ملی 
0064238407 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب گردید.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب بازرس انتخاب شده 
توســط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 
مرقــوم ثبــت و در پایــگاه  آگهی های ســازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت رهیاب کنترل ایرانیان 
سهامی خاص به شماره ثبت 432275 

و شناسه ملی 10103931710

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

صورتجلســه  اســتناد  به 
مجمــع عمومی فوق العاده 
 1394/5/10 مــورخ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ســرمایه شــرکت از مبلغ 
بــه  ریــال   50000000
 1000000000 مبلــغ 
ریال منقســم بــه 5000 
ریالــی   200000 ســهم 
پرداخت  تمامــاً  نام که  با 
شده از طریق نقدی تأمین 
و  یافته  افزایــش  گردیده 
 1000000000 مبلــغ 
ریــال بموجــب گواهــی 
 72/1445/39 شــماره 
بانــک   94/2/30 مــورخ 
ایران شعبه چهار  صادرات 
فراهانی  مقــام  قائــم  راه 
پرداخت گردیده اســت. و 
ماده مربوطه در اساسنامه 
به شــرح فــوق اصالح و 
ذیل ثبت از لحاظ افزایش 
سرمایه در تاریخ فوق الذکر 
گردیده  امضــاء  تکمیــل 

است.
بــا ثبــت ایــن مســتند 
افزایــش  تصمیمــات 
ســرمایه انتخــاب شــده 
سوابق  در  متقاضی  توسط 
شــخصیت  الکترونیــک 
حقوقی مرقــوم ثبت و در 
پایگاه آگهی های ســازمان 
دســترس  قابــل  ثبــت 

می باشد.

آگهی تغییرات 
شرکت مدیریت 

مهندسی صبا 
سهامی خاص 
به شماره ثبت 

 210279
و شناسه ملی 

10102517680

سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری 

تهران

شــرکت مهندسی پناه ســاز ایران در نظر دارد نســبت به فروش 
خودروهای خود بشــرح ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از 
عالقه مندان به شــرکت در مزایده دعوت می شود از تاریخ چاپ آگهی تا 
پایان وقت اداری مورخه 94/10/30 جهت دریافت اسناد مزایده، بازدید 
و ارائه پیشــنهاد قیمت پس از واریز مبلغ 500/000 ریال به حســاب 
170801733 نزد بانک تجارت به نام شــرکت مهندسی پناه ساز ایران 
و ارائه اصل فیش به آدرس تهران- خ کریم خان زند- خ شــهید عضدی 
شــمالی- نبش خ دهم پــالک )93( طبقه اول- دبیرخانه کمیســیون 

معامالت مراجعه نمایند. شماره تماس 88801179 )داخلی 1072(
یک دستگاه سواری سمند مدل 92

یک دستگاه سواری سوزوکی ویتارا دنده اتومات مدل 89
یک دستگاه وانت مزدا مدل 90

آگهی مزایده


