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ایرج نظافتی دبیر سرویس گزارش روزنامه کیهان: متاسفانه یکی از عمده مشکالت ما 
در بخش گزارش همکاری نکردن مسئوالن بخش های مختلف دولتی با گزارشگران 

است، به شکلی که بعضا بارها پیگیر گفت وگو با فالن مسئول دولتی بوده ایم اما دریغ 
از پاسخگو بودن آنان و همین مسئله سبب گردیده تا مثال گزارشگر ما مجبور شود 

برای تکمیل گزارش از کارشناسان یا نمایندگان مجلس شورای اسالمی استفاده کنند.

گالیا توانگر جانشین دبیر سرویس گزارش: دوره راهنمایی که بودم، تک و تنها 
هر هفته یک روزنامه دیواری درست می کردم و به بُرد مدرسه می چسباندم. آن 

روزها کمتر کسی روزنامه نگاری را یک شغل به حساب می آورد.

روح اهلل امین آبادی گزارشگر کیهان: فرق بین خبر و گزارش این است که 
گزارش نویسی در کار روزنامه نگاری زنده تر و پویاتر از سایر بخش ها به نظر 

می رسد، چرا که خود گزارش نویس باید شخصا وارد میدان گزارش و تحقیق شود 
و با افراد مرتبط با سوژه مستقیما گفت وگو کند، به همین دلیل هنوز گزارش نویسی 

در روزنامه نگاری پویایی و حرکت خود را حفظ کرده و تحت تاثیر شبکه های 
اجتماعی قرار نگرفته و حرف های فراوانی برای گفتن دارد. 

یک سال دیگر هم با همه پستی و بلندی ها 
و اتفاقات خوب و ناگوارش گذشت و آخرین 

روز کاری را پشت سر می گذاریم.
ســال 96 را باید یکی از پر حادثه ترین 
ســال ها نامید، چرا که اتفاقات سیاســی و 
اجتماعی و سوانح متعددی را از سر گذراندیم.

فصل اول سال را با تب و تاب انتخابات ریاست 
جمهوری آغاز کردیم و پس از آن حضور پرشــکوه 
مردم در پای صندوق های رای و ســپس تشکیل 
دولت جدیــد تا حوادث ناگــواری همچون زلزله 
غرب کشــور و آوارگی مردم تا سانحه »سانچی« و 
سقوط هواپیمای تهران یاسوج و... بر همین اساس 
سال 1396 سالی پر از حادثه محسوب می شود و 
البته عنایات الهی نیز همچون همیشــه یار و مدد 
کار جمهوری اسالمی بوده و ناکامی دشمنان بیش 
از پیش نمایان بوده است و سخنان حکیمانه رهبر 
فرزانه انقالب اسالمی امام خامنه ای مدظله العالی 
هــم همچون چراغی پرفروغ پیــش روی مردم و 
مسئوالن بوده است و امیدواریم سایه رهبر عزیزمان 

همچنان بر سر ایران اسالمی بدرخشد.
ســرویس گزارش روزنامه کیهان نیز در سال 
کنونی در تمامی عرصه های سیاســی، اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی حضوری جدی و موثر داشته 
اســت، تا جایی که وزیر آموزش و پرورش شخصا 
طی نامه ای رسمی به مدیر مسئول محترم کیهان 
از یکی از گزارش های چاپ شــده کیهان تقدیر و 

تشکر کردند.
 نیروهای ســرویس گزارش بــا همان روحیه 
جهادی و در راســتای منویات رهبر معظم انقالب 
امام خامنه ای در اغلب مسایل روز جامعه ورود پیدا 
کردند و با نوشتن حدود 290 شماره گزارش همراه 

مردم بوده اند.
نیروهای سرویس گزارش کیهان

در سرویس گزارش روزنامه کیهان حدود هشت 
الی ده نفر فعالیت دارند.

 برخی عزیزان همکاری مســتمر و همیشگی 
دارنــد و برخی دیگر فعالیت هــای گاه به گاه و بنا 
بر ضرورت موجود دســت به قلم شــده و گزارش 

تهیه می کنند.
نیروهایی که فعالیت دارند از جمله آقای ایرج 
نظافتی در جایگاه دبیر ســرویس گزارش و سرکار 
خانم توانگر به عنوان جانشین دبیر سرویس حضور 

دارند.
 دیگر گزارش نویسان از جمله خانم ها توانگر، 
فریده شریفی و هدیه آقاپور، همچنین آقایان آرش 
فهیم ، روح اهلل امین آبادی و کمال احمدی و دیگر 
عزیزانی هستند که در این سرویس قلم می زنند.  

عدم همکاری مسئوالن
 در سوژه های گزارشی 

یکی از مسایلی که در سال 1396 با آن دست 
به گریبان بودیم عدم همکاری مســئوالن دولنی با 

گزارشگران بوده است.
ایرج نظافتی دبیر ســرویس گــزارش روزنامه 
کیهــان در این باره می گوید: » متاســفانه یکی از 

کارنامه یک ساله بخش گزارش روزنامه کیهان 
در سال۱۳۹۶

دغدغه مند در سنگر قلم و اطالع رسانی 

گروه گزارش

عمده مشکالت ما در بخش گزارش همکاری نکردن 
مسئوالن بخش های مختلف دولتی با گزارشگران 
است، به شکلی که بعضا بارها پیگیر گفت وگو با فالن 
مســئول دولتی بوده ایم اما دریغ از پاسخگو بودن 
آنان و همین مسئله سبب گردیده تا مثال گزارشگر 
ما مجبور شود برای تکمیل گزارش از کارشناسان یا 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی استفاده کنند.«

دبیر ســرویس گزارش روزنامــه کیهان تاکید 
می کند: »در یک سال اخیر به یاری خداوند مهربان 
و با توسل به ائمه معصومین علیهم السالم توانستیم 
سوژه های مختلفی را کار کنیم و به مسایل سیاسی، 
اجتماعــی، اقتصادی و فرهنگی خاصی بپردازیم و 
در این مسیر جا دارد تشکر کنم از همکاران خوب 
کیهانی در سرویس های مختلف که به تناوب کاری 
به کمک ما آمدند و در ابعاد مختلف همراه و همگام 

سرویس گزارش بودند.«
نظافتی در ادامه تصریح می کند: »در ابتدا الزم 
می دانم از مدیرمسئول محترم کیهان »حاج حسین 
شریعتمداری« صمیمانه تشکر کنم، چرا که بعضا 
برای هماهنگی و گرفتــن راهنمایی درباره برخی 
سوژه های گزارشی هر وقت که با ایشان صحبت و 
مشــورت می کردم با توجه به اینکه در اوج مشغله 
کاری بودند اما با مهربانی و متانت خاصی به سواالت 

ما پاسخ می داد و راهنمایی الزم را می کردند و موارد 
مهم را متذکر می شدند و در البه الی توضیحاتی که 
ارایه می کردند همیشه نکات و تیکه های طنزشان 
چاشنی سخنان و تذکرات به بنده حقیر بود و همین 
موضوع باعث می شــد تا نکته مورد اشاره ایشان به 
عنوان یک خاطره طنز اما جدی در یاد و خاطر بماند 
و بعضا در دفتر خاطراتم به ثبت برســد، همچنین 
الزم است اشاره کنم به زحمات برادر عزیز و براستی 
شایسته ام جناب حاج آقا مرتضی صفارهرندی که 
زحمات فراوانی برای سرویس گزارش می کشند و 
هر از گاهی با مشورت ها و نکته بینی های دقیق و 
نظرات کارشناسانه خود، یار و یاور سرویس گزارش 
بوده و هستند، همچنین زحمات جناب آقای مدنی 
در مسایل اداری و آقایان شمسیان و ایمانی هم جای 

تقدیر و تشکر دارد.«
دبیر سرویس گزارش روزنامه کیهان می گوید: 
»سرویس گزارش معموال یکی از پویاترین بخش های 
یک روزنامه محسوب می شود که می تواند در تمام 
حوزه ها ورود کند و از این نظر خدا را شــاکریم که 
توانسته ایم در حد بضاعت خویش پل ارتباطی بین 
مردم و مسئوالن باشیم و مثال در گزارش های مکرر 
درباره زلزله زدگان غرب و جنوب شرق کشور، زبان 
گویای مردم بودیم یا در سوژه های متعدد دیگری 
همین رویه را در پیش گرفتیم. و امیدواریم خدای 

متعال و امام عصر ارواحنا فداه از ما راضی و خشنود 
باشند، چرا که در راه پسند حضرتش قلم بر کاغذ 

رانده ایم.«
با روزنامه نگاری بزرگ شدم

گالیا توانگر گزارشگر روزنامه کیهان که شاعر و 
داستان نویس خوبی است و چندین اثر چاپ شده 
در این زمینه دارند معتقد است که با روزنامه نگاری 

بزرگ شده است.
وی در ادامه می گوید: »لشکر ستاره ها هر شب  
از آسمان باغ کشاورزی »بوشهر« می گذشت. من 
و پــدرم روی خاکی در بزرگ باغ می نشســتیم و 
نقشه های دور و درازی می کشیدیم. عاشق ادبیات 
بودم. با پدرم نقشــه کشــیده بودیم که به محض 
بازنشستگی اش - وقتی من پزشک حاذقی شدم - 
دور دنیا بگردیم و چای مشــکی پر رنگی بنوشیم. 
از آن نقشــه طویل و دراز تنها نوشیدن همیشگی 
چای برایم به عادتی ســمج مبدل شد. کتاب های 
قطور رمان را وقتی سیزده سال داشتم، از کتابخانه 
پدرم برداشتم و خواندم. خیلی از آنچه می خواندم 
نمی فهمیــدم، اما همان قدرهم کــه می فهمیدم 
از ســنم بزرگتر بود. ادبیــات را از کتابخانه پدرم 
شناختم وبا نویسندگی البه الی قفسه های کتاِب 
تنها کتابخانه عمومی بوشهر آشنا شدم. پنجره های 
بزرگ و مشــبک و رنگی اش رو به نسیم خلیج باز 

می شــد. آن کتابخانه مســیر زندگی من را برای 
همیشه تغییر داد.«

توانگر ادامــه می دهد: » دوره راهنمایی که 
بــودم، تک و تنها هر هفته یک روزنامه دیواری 
درست می کردم و به بُرد مدرسه می چسباندم. 
آن روزها کمتر کسی روزنامه نگاری را یک شغل 
به حساب می آورد، به ویژه برای یک دختر! من 
بی آنکه متوجه باشــم ازهمان سن روزنامه نگار 
شــدم. هرگز به مخیله ام نمی رسید که روزی 
حقیقتــا روزنامه نگار شــوم. اصــال در موردش 
دیدگاهی نداشتم. فقط گویی رشته های تقدیر 
یا عالقه ای ذاتی مرابه این سمت می کشید. اگر 
چــه امروز از مرور آن خاطرات تنها لبخندی بر 
لبانم خوش می نشیند، اما حقیقت این است که 
وقتی نوجوانی ات این گونه می گذرد، دیگر آدمی 

با نگاه عادی نخواهی بود.« 
وی تصریح می کند : »یکی از مشــکالتی که 
با آن روبه رو هســتیم پاسخگو نبودن ارگان های 
دولتی در برابر ســوژه های گزارشی است که در 
این بیــن با راهنمایی دبیر ســرویس مجبوریم 
برای تکمیل یک گزارش از اســاتید دانشــگاه و 
کارشناسان اهل فن استفاده کنیم، که در چنین 
سوژه هایی جای خالی پاسخ های مقامات مسئول 

به خوبی دیده می شود.«

از روزنامه دیواری مدرسه 
تا گزارش نویسی در روزنامه

»فریده شــریفی« از دیگر گزارش نویسان این 
ســرویس اســت که بعضا در حوزه های اجتماعی 
و بین الملل گزارش های متعددی از ایشــان چاپ 

کرده ایم.
خانم شریفی که از پیشکسوتان روزنامه کیهان 
نیز محسوب می شوند، می گویند: »از همان دوران 
مدرسه در مقطع ابتدایی مسئول روزنامه دیواری 
بودم و با شــور و شوق زیادی همکالسی های خود 
را دعوت می کردم که خبر یا عکس و گزارش تهیه 
کنند و در روزنامه دیواری مدرســه از آنها استفاده 
کنیم. شــب که به خانه می رفتم تمامی مطالب و 
عکس ها را با دقت روی مقوا می چســباندم و نظم 
خاصی به آنها می دادم تا فردا که آن را روی دیوار 
مدرسه نصب می کردم همه آن را بخوانند و از مطالب 

آن استفاده کنند.«
این روزنامه نگار در ادامه می گوید: » نویسندگی 
و روزنامــه نگاری از حرفه های مورد عالقه من بود 
و خوشحالم که توانستم با توجه به رشته تحصیلی 
خــودم در مقاطع مختلف حرفــه روزنامه نگاری 
را دنبال کنم و از این مســئله هم بســیار راضی و 
خرســندم که توانستم در سرویس گزارش کیهان 
با همکاران خوبی مانند آقــای ایرج نظافتی دبیر 

محترم سرویس و خانم گالیا توانگر همکاری کنم 
و گزارش های متعــددی درزمینه های اجتماعی، 

اقتصادی و بین الملل تهیه نمایم.«
شــریفی تصریح می کند: » همــکاری خوب 
دوستان این ســرویس خصوصا حمایت های دبیر 
سرویس و استقبالی که مردم در طول تهیه گزارش 
به عمل آوردند مشوق خوبی برای ادامه راه من در 
سرویس گزارش روزنامه کیهان بوده است و امیدوارم 
بتوانم به این همکاری ها همچنان ادامه دهم و در 
سال جدید با سوژه های جدید تر در خدمت مردم 

باشیم.«
تحول و حرکت در سرویس گزارش

»آرش فهیم« از دیگر گزارش نویسان سرویس 
گزارش روزنامه کیهان است.

وی درباره همکاری با این سرویس می گوید: 
»یکی از نقاط مثبت در کار سرویس گزارش این 
اســت که در این بخش شور و هیجان و حرکت 
خاصی وجود دارد و گزارشگر راوی مشکالت و 
همــراه و همدم مردم اســت و هر لحظه که در 
یک ســوژه پیش می رود به نکات مهم فراوانی 
دسترسی پیدا می کند و در واقع می توان گفت 
هر سوژه ای برای گزارشگر یک تجربه جدیدی 
خلق می کند و به دنیای ناشناخته جدیدی وارد 
می شــود و از همین منظر می تــوان گفت کار 

گزارشــگری یکی از حرفه ای ترین فعالیت های 
روزنامه نگاری است.«

فهیم که اغلب گزارش هــای میدانی اش در 
حوزه فرهنــگ متمرکز بوده اســت، می گوید: 
»گزارش گــری برایــم یکی از شــیرین ترین و 
خاطره انگیزترین خاطرات روزنامه نگاری است و 
از افتخارات کاری من همکاری با بخش گزارش 

روزنامه کیهان است.« 
در دنیای اطاعات »گزارش نویسی« 

پویاترین است
روح اهلل امین آبادی یکی دیگر از نویســندگان 
روزنامــه کیهان اســت که با بخش گــزارش روز 

همکاری دارد.
امین آبادی معتقد اســت: »فــرق بین خبر و 
گــزارش در عصر کنونی این اســت که با توجه به 
گستردگی دنیای اطالعات و عصر ازتباطات، گزارش 
نویسی در کار روزنامه نگاری زنده تر و پویاتر از سایر 
بخش ها به نظر می رسد، چرا که خود گزارش نویس 
باید شخصا وارد میدان گزارش و تحقیق شود و با 
افراد مرتبط با ســوژه مستقیما گفت وگو کند، به 
همین دلیل هنوز گزارش نویسی در روزنامه نگاری 
پویایــی و حرکت خود را حفظ کرده و تحت تاثیر 
شبکه های اجتماعی قرار نگرفته و حرف های فراوانی 

برای گفتن دارد.« 

شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در نظر دارد اجرای پروژه مسکن مهر همدان و مالیر از محل اعتبارات طرح تملک دارایی های سرمایه ای استان 
را به پیمانکاران واجد شــرایط و دارای رتبه 5 نیرو و گواهی تأیید صالحیت ایمنی از اداره کار واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شــرایط براســاس اسناد و 

شرایط مناقصه دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار آگهی به مدت 5 روز با مراجعه به سایت ذیل جهت خرید اسناد اقدام نمائید.

شماره شرح مناقصهردیف
مناقصه

آخرین مهلت 
تحویل پاکات

تایخ جلسه بازگشایی پاکات

الف و ب و ج
مبلغ ضمانت نامه 

توضیحات)ریال(

1
خطوط فشار ضعیف زمینی 

و هوایی و متوسط و 
روشنایی معابر

97/1/23 تا 96/41
سایر اطالعات و جزئیات در 96/1/26188/086/287 ساعت 11ساعت 13

اسناد مناقصات مندرج است

به پیشنهادات فاقد امضاء مشروط مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت فراخوان واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد. به پیشنهادات 
فاقد ضمانت نامه بانکی معتبر، ضمانت نامه مخدوش، کمتر از مبلغ مقرر، چک شــخصی و شــرکتی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. اسناد در 

سایت ذیل قابل دسترس می باشد جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن 38274632 - 081 تماس حاصل فرمایید.
www.setadiran.ir سایت سامانه تدارکات و الکترونیک

توضیحات: مناقصه گرها الزم اســت در صورت عدم عضویت فعلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت 
شرکت در مناقصه محقق سازند.

آگهی فراخوان 
مناقصه عمومی شماره ۹۶/4۱

روابط عمومی شرکت توزیع برق استان همدان

نوبت دوم

شرکت توزیع 
نیروی برق استان همدان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1396/4/23 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شــد:- هاشم اسدی به شماره ملی 0032924305 و ابوالفضل 

مهاجر به شماره ملی 0053021861 و یوسف جعفری شبستری به شماره 

ملی 1729346820 و ابوالحسن واحدی نوری به شماره ملی 2140233077 

و مهران شاه مرادی به شماره ملی 0533089301 به سمت اعضای هیئت 

مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. - میرمجید مجابی به شماره 

ملی 4322524117 به ســمت بازرس اصلی و ســید حسین میرزائی به 

شــماره ملی 0439872014 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک 

ســال انتخاب شدند. - ترازهای مالی و حساب سود و زیان سال مالی 95 

به تصویب مجمع رسید. 

حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 

غیرتجاری شهرستان های استان تهران سازمان ثبت اسناد 

و امالک کشور.

آگهی تغییرات شرکت شفابخشان خاتم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱ 
و شناسه ملی ۱0۱0۳۳۷۸۵4۵

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری رودهن 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 

1396/9/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد صالحی)به شماره ملی 

0493210520(- احمد صالحی)به شماره ملی 0492706387( و 

هاجر کریمی)به شماره ملی 0579912698( بعنوان اعضاء هیئت 

مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مریم قاسم پور)به شماره 

ملی 0491568592( به ســمت بازرس اصلی و پرســتو معماری 

نمین)به شــماره ملی 0077742842( به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و 

زیان سال مالی 1395 به تصویب رسید.

آگهی تغییرات شرکت آینده گسترش عمران 
 سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۸4۹ 

و شناسه ملی ۱0۱0۲۵۷۲۱۱4

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

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/07/15 و مجوز 

شماره 11/51163 مورخ 96/9/4 اداره کل راهداری و حمل  ونقل 

جاده ای اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای الفریت 

برزگرمهرابی  کدملی 0041092015 به عنوان رئیس هیئت مدیره 

آقای واروژ ســورنیان کدملی 1911266691 به عنوان نایب رئیس 

هیئت مدیره آقای لئون آهارونیان کدملی 2850556769 به عنوان 

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت 

از جمله چک و سفته و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی 

از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت ستی
 سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۸ 

و شناسه ملی ۱0۱00۲۲0۶۶۹ 

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

صورتجلســه  اســتناد  بــه 
مجمــع عمومی عــادی بطور 
 1396/5/25 مورخ  فوق العاده 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: 
آقایان صدرا صادقی یزدانخواه 
 0012941913 کدملــی 
لشــگری کدملی  و حســین 
احمــد  و   5599630587
کدملی  یزدانخــواه  صادقــی 
احمــد  و   1377821870
کدملــی  ســیدی  ودود 
1377772179 بــه عنــوان 
برای  هیئت مدیــره  اعضــای 
مدت دو ســال انتخاب شدند 
یزدانخواه  صادقی  احمد  آقای 
به سمت رئیس هیئت مدیره و 
آقای حسین لشگری به سمت 
نایــب رئیــس هیئت مدیره و 
یزدانخواه  صادقی  بهرام  آقای 
و  ســهامداران  از  )خــارج 
بــه  اعضــای هیئت مدیــره( 
عنــوان مدیرعامل به مدت 2 
ســال انتخاب گردیــد. آقای 
حســن پورمحمــد روح افــزا 
 1378607627 کدملــی 
بــه ســمت بــازرس اصلی و 
آقای مختــار درویش کدملی 
بــه ســمت   6269884731
بــازرس علی البدل برای مدت 
یکسال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات 
شرکت صنایع 

پالستیک و مالمین 
ایران سهامی خاص

 به شماره 
ثبت 48160 
و شناسه ملی 

10100933582

سازمان ثبت اسناد
 و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری 

تهران

وزارت جهاد کشــاورزی در نظــر دارد ارزیابی کیفی 
مشاوران متقاضی انجام خدمات مدیریت طرح به شرح ذیل 

را برگزار نماید.
الف- موضوع: 

خدمات مدیریت طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری
ب- گواهی صالحیت:

ارائه گواهی صالحیت معتبر پایه یک خدمات مدیریت طرح 
در زمینه شــبکه های آبیاری و زهکشی از سازمان برنامه و 

بودجه کشور
ج- تاریخ و مهلت دریافت اسناد:

اسناد ارزیابی کیفی از ساعت 9 صبح مورخ 97/1/5 لغایت 
ســاعت 13 عصر مورخ 97/1/8 به صورت فیزیکی توزیع 

می گردد.

ارائه فیش واریزی به مبلغ 500/000 ریال به شماره حساب 
2173819001002 بانک ملی شــعبه بلوار کشاورز )به نام 
وزارت جهاد کشــاورزی( و معرفی نامه جهت تهیه اســناد 

الزامی می باشد.
د- تاریخ و مهلت تحویل اسناد:

آخرین مهلت تحویل و تســلیم اسناد ارزیابی کیفی ساعت 
15 مورخ 97/1/22 می باشد.

و- محل دریافت و تحویل اسناد:
تهران، خیابان طالقانی، نرســیده به پل حافظ، وزارت جهاد 
کشاورزی، ساختمان هشــت طبقه، طبقه اول، اتاق 108، 
دبیرخانه هیئت انتخاب مشــاور وزارت جهاد کشــاورزی، 

شماره تماس 43544566
هزینه چاپ آگهی فوق به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران
)نوبت دوم(

دبیرخانه هیئت انتخاب مشاور وزارت جهاد کشاورزی م الف 4365

وزارت جهاد کشاورزی
معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی


