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 یک ناشر: ناشری نوپا، با کتاب هایی 
اندک در جایگاهی مستقر می شود 
که مورد غبطه ناشری پرتالش با 
کتاب های متعدد است. یکی از نکات 
چالش برانگیز در اغلب دوره های 
نمایشگاه، نحوه تقسیم غرفه ها است.

یکی از کارهای بزرگ و مهم در ســطح جامعه 
این است که تبلیغات کتابخوانی همه گیر شود. ما 
امروز می بینیم برای کاالهای کم اهمیت که تأثیری 
هم در زندگی انسان ها ندارند، صاحبانش تبلیغات 
رنگیِن عجیب و غریبی را متصدی می شوند، مباشر 
مطبوعات،  جمعی،  ارتباط   دستگاه های  می شوند؛ 
صدا و ســیما آنها را پخش می کنند؛ در حالی که 
آن محصوالت هیــچ ضرورتی ندارند، هیچ لزومی 
ندارند، یک چیز اضافی در زندگی هستند؛ گاهی 
بودنشان مفید است، گاهی بودنشان حتی مفید هم 
نیست؛ شاید مضر هم هست. محصولی با عظمت 
کتاب، با ارزش کتاب، درخور این اســت که تبلیغ 
بشود؛ تشویق بشوند کسانی که می توانند کتاب را 
بخوانند؛ این را ما باید به صورت عادت دربیاوریم.

)بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مســئوالن 
کتابخانه ها و کتابداران 29 تیر 90(

کتاب ها مجموعه ای از افکار و تجربیات دیگران هستند، 
بنابراین هرچقدر بیشــتر مطالعه کنید، دانش بیشتری 
کسب خواهید کرد. زندگی بسیار کوتاه است و متاسفانه 
هیچ کس فرصت کافی ندارد تا همه راه ها را امتحان کنید. 
کتاب خواندن به شــما کمک می کند تا به جای امتحان 
کردن تمامی راه ها، از تجربیات شخصیت های حقیقی و 
تخیلی درس بگیرید. مطالعه روزانه و طبق برنامه بخش 

جدایی ناپذیر زندگی اکثر افراد موفق است.
زمانی که کتاب های مختلفی می خوانید با موقعیت ها و 
شرایط جدیدی آشنا می شوید که منجر به تقویت خالقیت 
و قوه تجســم شما خواهد شــد. وقتی که با وضعیت ها و 
شرایط جدیدی مواجه می شوید، هیچ چیز غیرممکن به 
نظر نمی رسد. مطالعه به شما کمک می کند تا مشکالت 
خود را خالقانه تر حل کنید و برای تغییرات ناگهانی آماده 
باشید. افق فکری شما را گسترده تر می کند. کتاب ها شما 

با چالش ها، تجربیات و اطالعات زیادی مواجه می کنند.
زمان مطالعه کتاب های تخیلی و داســتانی، با دنیای 
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* یک بازدید کننده از سی و 
یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب 

تهران: صدر مشکالت افزایش 
قیمت روزافزون کتاب قرار دارد. 

االن کتاب با این قیمت های 
نجومی در بطن زندگی کارگری 

ما یک کاالی لوکس و فانتزی 
محسوب می شود.

جدید، دغدغه هــا و چالش های متعدد و مختلفی مواجه 
می شوید، به آن ها فکر می کنید و با شخصیت ها هم ذات 

پنداری می کنید.
زمان مطالعه مطالب مستند، شما با تجربیات و حوادث 
مربوط به افراد واقعی آشــنا می شوید. این مطالب شما را 

برای مشکالت و چالش های مشابه آماده می کند.
مغز ماهیچه ای اســت که مســتقیما تحــت  تاثیر 
فعالیت هــای ما قرار دارد. مطالعه یکی از بهترین روش ها 
برای تحریک ماهیچه های مغز است. مطالعه آلزایمر را کند 
کــرده و آن را به تعویق می اندازد زیرا تمرینی برای مغز 
است که حافظه شــما را تقویت می کند. زمان مطالعه با 
طیف وسیعی از لغات قدیمی و جدید آشنا می شوید که 
قدمی بزرگ در فعال نگه داشتن مغز است. کتاب خواندن 
از اضطراب و افسردگی جلوگیری می کند، زیرا توجه فرد 
را به مسائلی غیر از مشــکالت روزمره معطوف می کند. 
مطالعه موجــب افزایش تمرکز و قــدرت تفکر تحلیلی 
می شود. خواندن کتاب هایی در زمینه های مختلف، تفریحی 
سازنده و لذت بخش است که در هرجا، با کم ترین هزینه 

امکان پذیر است.
گرانی کتاب همچنان کمرشکن 

-مصلــی تهران، بهترین جا برای برپایی نمایشــگاه 

کتاب اســت. مشکالتی  نظیر نصب بنرهای نابجا، حمل 
و نقــل عمومی و کارتخوان اگر در شــهر آفتاب هم بود، 
اتفاق می افتاد. مشکل، مدیریت نمایشگاه است، نه محل 
آن. مردم به مصلی دسترســی دارند، اما شهر آفتاب اصال 
مناسب نیست. چند مدرسه می توانستند به آن جا بیایند؟ 
چه تعداد کارمند شرایط حضور داشتند؟ فضای شهر آفتاب 
گسترده است، اما تحمل دوری از مرکز شهر، مسافت زیادی 
که باید تا سالن های اصلی پیموده شود، نابسامانی پارکینگ 
و حتی چیدمان غلط ناشران، حقیقتا دشوار است. بهترین 
محل برای نمایشگاه کتاب، مصلی است؛ اگر شک دارید، 
یک نظرسنجی عمومی ترتیب بدهید تا ببینید مردم کدام 

یک را برای چنین رویداد مهمی انتخاب می کنند.
آنچه در باال خواندید نظر یکی از شــهروندان تهرانی 
در مورد مکان برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 
بود که به نظر می رسد هر چه قدر مرکزیت داشته باشد، 
اقشــار بیشتری برای بازدید و خرید به نمایشگاه خواهند 
آمد، با این حال باید پذیرفت که مصلی برای منظور دیگری 
ساخته شده است و مضاف بر اینکه قرار گرفتن آن در مرکز 
شهر مشکالتی را در موضوع تردد مردم و بازدید کنندگان 

از نمایشگاه به وجود می آورد.
زهــره عابــد یک بازدیــد کننده از ســی و یکمین 

نمایشگاه بین المللی برایمان می گوید: »در صدر مشکالت 
افزایش قیمت روزافزون کتاب قرار دارد. االن کتاب با این 
قیمت های نجومی در بطن زندگی کارگری ما یک کاالی 

لوکس و فانتزی محسوب می شود.«
مــراد ایزد پناه کارمند یک ســازمان دولتی با گالیه 
می گویــد: »به کارمندان بن کتــاب نمی دهند، ما با این 
حقوق های اندک چطور کتاب خوب با قیمت باال بخریم؟«

امین امیدی یک دانشــجو می گوید: »شانس بیاورم 
تنها بتوانم کتاب های تخصصی درسی خودم را تهیه کنم. 

❖

❖

پدرم یک بازنشسته است و رویم نمی شود مثال برای خرید 
بهترین رمان های بازار کتاب از او پول بگیرم.« 

اما مریم صوفیان دانشــجو دیگری از زاویه دید دیگر 
می گوید: »همه مشکالت در گرانی کتاب خالصه نمی شود، 
اگــر کتاب ها گرانند، چــرا کتابخانه ها جز در ایام کنکور 
خلوتند؟ مشــکل بزرگ دیگر نقص در فرهنگ ســازی و 
نبود پایبندی قرص و محکم به فرهنگ کتابخوانی است.« 
آرش فتحی یک جوان بازاری می گوید: »تا اسم کتاب به 
میان می آید، همه قشر بچه درسخوان ها در ذهنشان نقش 
می بندد، در حالی که باید خواندن هر روزه کتاب مثل نفس 
کشیدن عادتمان باشد. من امسال در کتابخانه مسجد بازار 
اســم نوشته ام و موقعی که مشتری ندارم کتاب می خوانم. 

بخصوص سطح اطالعات مذهبی ام باال رفته است.«
چند و چون های نمایشگاه بین المللی 

کتاب
طاها نصرتی یک ناشر در مورد کمیت و کیفیت مکان 
برگزاری نمایشگاه می گوید: »واقعیت این است که مکان 
فعلی نمایشــگاه کتاب مناسب موضوع آن نیست، همان 
گونه که مکان پارسال نیز مناسب نبود. مصالی تهران با 
شکل و شمایل و اهداف بازاری بزرگ با تردد صدها هزار 
بازدیدکننده سازگار نیســت. ازطرفی چرا کتمان کنیم؛ 

طیف قابل توجهی از کســانی که در نمایشــگاه حضور 
می یابند، نه سودای کتاب و کتاب خوانی دارند، نه شیدای 
فرهنگ و نشر! بی هیچ تعارفی، برای تفریح و وقت گذرانی 
می آیند، این طیف همان گونه که در همه فضاهای اجتماعی 
هنجار را نادیده می گیرند، در این عرصه نیز با همان حال 

و هوا حضور می یابند.«
 وی ادامــه می دهد: »یکی از نــکات چالش برانگیز 
دراغلب دوره های نمایشــگاه، نحوه تقسیم غرفه هاست؛ 
متراژ غرفه ها و شــیوه چینش غرفه ها، که بر دیده شدن 

و میزان فروش و اســتقبال از کتاب های یک ناشر تأثیر 
مستقیم و انکار ناشدنی دارد. بسیاری از ناشران با گالیه از 
شیوه چینش و تقسیم فضا، برای این رفتار معیاری روشن 
و عادالنه سراغ ندارند، گاه ناشری نوپا، با کتاب هایی اندک 
در جایگاهی مستقر می شود که مورد غبطه ناشری پرتالش 

با کتاب های متعدد است.«
وی  بــا اشــاره به تجربــه حضورش در نمایشــگاه 
فرانکفورت می گوید: »نمایشگاه فرانکفورت درست است 
که در مرکز شــهر اســت، اما زیرش قطار دارد، تاکسی و 
اتوبوس ویژه دارد و بدون این که ترافیک باشد، نمایشگاه 
با نظم فراوان برگزار می شود، زیرا آن ها مدیریت درستی 
دارند، این جا تصمیم گیری با یک نفر یا ارگان نیست، هر 

کس حرف خودش را می زند.«
کتاب های درسی 

شلوغ ترین غرفه ها را دارند
فاطمه محمدی یک غرفه دار در نمایشگاه بین المللی 
کتاب درباره میزان فروشش می گوید: »اگر کتاب های ما 
جزو منابع دانشگاهی نبود، حضور در نمایشگاه بی فایده 
بود. راستش ما آثارمان به دلیل این که دانشجویان ادبیات 
و تاریخ آن ها را نیاز داشتند، فروش رفت. اما ناشران دیگر 

را نمی دانم که چه وضعیتی دارند؟«

غرفــه دار دیگری چند بار کارت می کشــد و جواب 
نمی گیرد، با پشــت دســت عرق از پیشانی اش می گیرد 
و می گوید: »آدم به نمایشــگاه نیاید، انگار بهتر اســت!« 
می آیم وسط حرفش و می گویم: »واقعا؟ برخی از ناشران 
می گویند که یک دوره حضور در نمایشگاه به اندازه چند 
ماه فروش در کتاب فروشــی است.« می خندد و حرفم را 
تأیید می کند و ادامه می دهد: »البته حضور در نمایشگاه 
هم دشــواری های خاص خــودش را دارد.« دوباره کارت 

می کشد به امید آن که این بار بشود. 
چطور کتابخوان حرفه ای شویم؟

-احساس می کنیم سرعت خواندن ما بسیار کند است 
و پیشرفت خوبی نداریم.

-  مطالعــه کتاب ها را آغــاز می کنیم، اما آن ها را به 
پایان نمی بریم.

- در زمان مطالعه کردن، نمی توانیم به شکل کامل و 
مناسب، تمرکز داشته باشیم.

- کتابخوانی برای ما خسته کننده است.
- حوصله متن های طوالنی را نداریم.

-  کتابخوانی و مطالعه در کوتاه مدت برای بســیاری 
از ما، لذت ایجاد نمی کند.

- بسیاری از کتاب هایی که می خوانیم به »توصیه« یا 
»تحمیل« دیگران تعیین شده است.

- خواندن یک کتاب به تنهایی )و بدون مشــارکت 
دیگران( کاری اســت که حوصله بسیار می خواهد که از 

حد توان بسیاری از ما خارج است.
- در لحظاتــی که تصمیم به مطالعــه و کتابخوانی 
می گیریم، کتاب مناســبی در اختیار مــا یا در ذهن ما 

وجود ندارد.
آنچه در باال خواندید تعدادی از چالش هایی است که 
پیش روی افراد برای برنامه ریزِی روزانه     مطالعه شــان 

وجود دارد.
لیال هاشمی یک روانشناس برایمان درباره چگونگی 
طرح ریــزی یک برنامه روزانه مطالعاتی و غلبه بر ترس ها 
و دلزدگی ها در این مســیر می گوید: »کمال گرا نباشید. 
ممکن اســت چند کتاب را ببینیــد و بگیرید و بخوانید 
و در نیمه راه رها کنید. ایراد از شــما نیست، بلکه شاید 
کتاب مناســب و جذاب را پیدا نکرده اید. مطمئن باشید 
پس از مدتی که سلیقه کتابخوانی خود را بهتر بشناسید، 
این نوع کتاب های نصفه و نیمه، سهم کمتری را به خود 

اختصاص خواهند داد.«
وی در ادامه توصیه می کند: »مهم اســت که قبل از 
شــروع به خواندن کتاب، اینترنت و موبایل و تلویزیون از 
شما دور باشد. تماس های مهم را قبل از کتابخوانی بگیرید. 

ایمیل های مهم را قبالً چک کنید. وبگردی ها را انجام دهید 
و آنگاه، به سراغ مطالعه بروید. ترجیحاً مکان مشخصی را 
برای مطالعه در منزل یا محل کار در نظر بگیرید. مطالعه 
باید لذت بخش ترین فعالیت ما باشد. برای مطالعه، الزم 
نیست شرایط »حبس در سلول انفرادی« را ایجاد کنید. 
بهتر است قبل از شروع به مطالعه، در کنار خود، چای یا 
هر نوشیدنی یا خوراکی دیگری را که مورد عالقه تان است، 
قرار دهید. با این کار در ذهن شما، لحظات کتابخوانی با 
خاطره های خوب ثبت می شود. فراموش نکنید که ما هم 

مانند هر موجود دیگری، به سادگی شرطی می شویم.«
وی در ادامــه توصیه هایش برای ایجاد شــرایط خوب 
در مطالعه می گوید: »واقعیت این است که جمالت کوتاه، 
ممکن است به صورت لحظه ای احساس خوب ایجاد کنند 
یا الهام بخش باشند، اما هرگز اثر یک متن طوالنی را ندارند. 
برای ترویج عادت مطالعه، الزم است از فضاهای مینی مال 
کمــی فاصله بگیریم. یکــی از لذت هایی که بســیاری از 
کتابخوان ها تجربه کرده اند، صحبت با دیگران در خصوص 
کتاب هایی است که خوانده اند. این فرصت را از دست ندهید. 
استفاده از نظر دیگران در کتاب خواندن خیلی خوب است؛ 
اما همیشه به یاد داشته باشیم که سلیقه انسان ها در خواندن 
کتاب متفاوت است. اکثر کتابخوان های حرفه ای، لیستی از 
کتاب های خوب را در دفتر یادداشت یا تلفن همراه خود دارند 
و هر جا نامی از کتابی می شــنوند، آنجا یادداشت می کنند 
تا در زمانی که فرصتی برای خرید کتاب یا مطالعه دســت 
می دهد، »دست خالی« نباشند. بسیاری از افراد کتابخوان، 
در یک ویژگی مشــترک هستند. این افراد، به جای این که 
مقید باشند در ساعات خاصی از روز، جایی بنشینند و کتاب 
بخوانند، همیشه همراه خود یک کتاب دارند تا در کوتاه ترین 
فرصت ها، به خواندن آن بپردازند. شاید رها کردن بسیاری از 
لذت ها و تفریحات و خواندن کتاب در یک ساعت مشخص در 
منزل یا محل کار، سخت و دشوار باشد، اما مطالعه کردن در 
زمانی که در مترو یا در یک سازمان بزرگ، به انتظار گذشت 

زمان نشسته ایم ساده تر و جذاب تر است.«
این مشاور در تکمیل صحبت هایش می گوید: »برای 
کســانی که عادت کتابخوانی دارنــد، کتاب دیجیتال یا 
مکتوب )هاردکپی( تفاوتی ندارد، اما برای کســانی که به 
تازگی خود را به کتابخوانی عادت می دهند، لمس کردن 
برگه های کاغذ، خط کشــیدن زیر نوشته ها، دیدن نشانه 
میانه کتاب که مشــخص می کند بخشی از کتاب خوانده 
شده، باز شدن شــیرازه کتاب و جدا شدن برگه های آن 
)ناشــی از بارها مرور یک کتــاب(، همه و همه می توانند 
احساس خوب ایجاد کنند. احساسی که ما را به خواندن 

کتاب های بیشتر ترغیب   می کند.«

یک جرعه کتاب 
در گلوی خشکیده 

مخاطب

   نگاهی به چالش های صنعت نشر و فرهنگ مطالعه به بهانه برپایی سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران      بخش دوم

سه ماهه )ریال(شش ماه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه
3/720/0001/860/000930/000روزنامه کیهان

6/720/0003/360/0001/680/000روزنامه کیهان انگلیسی
6/720/0003/360/0001/680/000روزنامه کیهان عربی
1/684/800842/400421/200مجله کیهان ورزشی

1/684/800842/400421/200مجله زن روز
1/102/400551/200275/600مجله کیهان بچه ها

__________254/500مجله کیهان فرهنگی

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران
 6۱۰4 ۳۳۷۷ 4۳۹۷ متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 684۵
بانک  ملت و یا حساب ۰۱۰6۷۱۳۵۹۵۰۰۹ )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد69 به نام حسین شریعتمداری)مؤسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی 

همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی ۱۱۳6۵/۳6۳۱ با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

  امور مشترکین 
موسسه کیهان   021 021      نمابر: 35202438 تلفن: 33913238

توجه: 
1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.

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

4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطالع دهید.

نام: ............................... نام خانوادگی: ....................................................... نوع نشریه: .................................................... تعداد نسخه: ......................... مدت: ......................... ماه 
مبلغ پرداختی: ........................................................ ریال شماره فیش بانکی: ...........................................................  تلفن: .................................. تلفن همراه: .........................................
آدرس: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کد پستی: ......................................................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................................                            امضاء

فرم تقاضا

شماره اشتراک: .......................................................                                                                                    

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق  العاده مورخ 1395/12/4، و مجوز شماره 2/24/286059 مورخ 1395/12/14 وزارت علوم 
تحقیقات و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای حسین رحیمی خجسته با کد ملی 0942723104 با پرداخت 975/000/000 
ریال به صندوق موسسه در زمره شرکاء درآمد. سرمایه موسسه از مبلغ 1/500/000/000 میلیون ریال به 2/475/000/000 افزایش 
و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید اســامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک به شــرح ذیل می باشد.سیدرضا وزیری ش م 
0053881461 یزدی دارای مبلغ 450/000/000 ریال سهم الشــرکه. - حسین رحیمی خجسته ش م 0942723104 دارای مبلغ 
975/000/000 ریال سهم الشرکه - لیلی وزیری یزدی ش م 0055861611 دارای مبلغ 75/000/000 ریال سهم الشرکه. مهرانگیز 
طالب زاده ش م 2753939950 دارای مبلغ 750/000/000 ریال سهم الشرکه. - سیدعلی وزیری یزدی ش م 0054555183 دارای 

مبلغ 225/000/000 ریال سهم الشرکه. 

آگهی تغییرات موسسه آموزشی عالی آزاد مهر پویان به شماره ثبت 18305 
و شناسه ملی 10100628389 

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

صورتجلســه  اســتناد   بــه 
مــورخ  هیئت مدیــره 
تصمیمــات   1396/10/24
ذیل اتخاذ شــد: آقای فریدون 
شــهریور به نمایندگی شرکت 
ایجــاد محیــط بــا کدملــی 
ســمت  بــه   2390253393
مدیــر عامــل و نایــب رئیس 
کاوس  آقــای  هیئت مدیــره. 
حافظی به نمایندگی شــرکت 
کدملی  بــا  محیــط  تجهیــز 
رئیــس   1971271438
آقــای حامــد  هیئت مدیــره. 
نمایندگی  به  آشتیانی  کاظمی 
شــرکت مهندســین مشــاور 
ساختمان شهرســاز اکباتان با 
کدملــی 0065742461 عضو 
گردید.  انتخــاب  هیئت مدیره 
و  اوراق  و  قراردادهــا  کلیــه 
اســناد تعهدآور از جمله چک 
افتتاح  و همچنین  برات  سفته 
حســابهای بانکی و پرداخت از 
آنها  بستن  و  مذکور  حسابهای 
و کلیه عملیــات پولی مالی و 
اعتباری شرکت با توجه به مفاد 
اساســنامه با امضا مدیرعامل و 
یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر 
شــرکت و در غیاب مدیرعامل 
با امضــاء دو عضو هیئت مدیره 
و مهر شــرکت انجــام خواهد 
شد. اوراق عادی و مراسالت با 
مهر  با  مدیرعامل همراه  امضاء 

شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات 
شرکت ساخت آزما 

سهامی خاص به 
شماره ثبت 89424

 و شناسه ملی 
 10101338001

سازمان ثبت اسناد
 و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری 

تهران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1396/4/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین زاینده 
کوپائی به کد ملی 5659365851 به سمت مدیرعامل و 
نائب رئیس هیئت مدیره و خانم فیروزه رســولی گندمانی 
به کد ملی 1971406384 به سمت رئیس هیئت مدیره 
و آقــای محمد جعفر علوی به کــد ملی 0039746119 
به ســمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک، ســفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسالمی و اوراق 
عــادی و اداری با امضاء آقای حســین زاینده کوپائی به 
تنهایی همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. آقای محمد 
علی صالحی به کد ملی 1286529859 به عنوان بازرس 
اصلی و آقای حسین فریار به شماره ملی 2709256411 
به عنوان بــازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی 
انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین شد.

آگهی تغییرات شرکت صبا عرفان سپاهان 
سهامی خاص به شماره ثبت ۲888۲4 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲646۵۲

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

مناقصه عمومی
موسسه عمران ساحل در نظر دارد  تهیه و ســاخت پنجره فلزی و دریچه 
فلزی تهویه هوا مربوط به پروژه بندر خدماتی صادراتی تمبک واقع در منطقه عسلویه 

را به شرح ذیل از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

مقدار تعدادشرحردیف
توضیحات)کیلوگرم(

پنجره فلزی تامین نور به ابعاد 1
با رنگ اپوکسی5/4520028000*1/5 متر

دریچه مشبک فلزی جهت تهویه 2
با رنگ اپوکسی20019000هوا به ابعاد 5/45*0/65 متر

دریچه مشبک فلزی سوله جهت 3
با رنگ اپوکسی34422360تهویه هوا به ابعاد 2/00*0/9 متر

فریم دور درب و ریل های درب 4
با رنگ اپوکسی4026000کشویی سوله

لذا از داوطلبان حائز شرایط شرکت در مناقصه فوق دعوت می شود حداکثر ظرف مدت 
چهار روز از تاریخ انتشار آگهی جهت ارائه اسناد و مدارک اعم از: اساسنامه، آگهی ثبت 
تغییرات، رزومه، نمونه قراردادهای مشابه )حداقل 3 نمونه( و اسناد مثبته مالی و لیست 
ماشین آالت، تجهیزات و توانمندی ها به همراه چارت سازمانی نفرات به نشانی تهران: 
تهرانپارس- اتوبان شــهید دوران )اســب دوانی قدیم(- میدان شهید مهتدی- جنب 
نیروی دریایی سپاه-  موسسه عمران ساحل- طبقه اول- واحد معاونت پشتیبانی آقای 
مهندس میرزایی مراجعه نمایند. الزم به ذکر است اسناد مناقصه پس از بررسی و اخذ 
صالحیت فنی الزم به شــرکت ها ارسال خواهد شد. تلفن تماس: 38542905-021 و 
38543477-021 )لطفــا قبل از مراجعه جهت هماهنگی با تلفن مذکور تماس حاصل 

فرمائید.( ضمنا هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

م الف 463

مزایده عمومی 
T-MA۱۰۰-۹۷-۲-۲ شماره

1- موضوع مزایده: فروش آهن آالت ضایعاتی و اموال اسقاط فرودگاه بین المللی مهرآباد)از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی واجدالشرایط(
2- مهلت فروش اسناد: از تاریخ 97/2/19 لغایت مورخ 97/2/26 

3- نحوه دریافت اسناد: جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت http://iets.mporg.ir مراجعه و بمنظور دریافت اسناد به 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه شود.

4- آخرین مهلت ارسال پیشنهادات در سایت: روز یکشنبه مورخ 97/3/6 می باشد.
5- زمان بازگشایی پاکات: روز دوشنبه مورخ 97/3/7 ساعت 11:00 صبح

6- مبلغ سپرده شرکت در مزایده: 120/000/000 ریال
اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد

وزارت راه و شهرسازی
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد


