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بدون نقطه کور

روزهای اول بعد از تعطیالت سال نو بی حوصله ای. 
نسیم خنکی از سمت پنجره کناریت می وزد و تو را 
به خوابی بهاری دعــوت می کند، با این حال کلی 
کار روی میز جمع شده که تو را به شروعی دوباره 
فرا می خوانند. از خود می پرسی برای چه، از کجا و 

چطور شروع کنم؟ 
هر سال در ابتدای سال جدید، با کلمه ها، جمله ها و 
متن های زیادی مواجه می شویم که همگی در پی انگیزه 
بخشــیدن به ما برای یک شــروع دوباره و البته مثبت و 
پرانرژی هستند، اما در البالی تمام این جمله ها و مطالب 
کوتاه و بلند، یک جمله خیلی کوتاه و ســاده می شناسم 
کــه هر وقت می بینمش و بعد با خودم تکرارش می کنم، 
به طرز عجیبی برایم الهام بخش است و حرکت و انرژی و 
امید می بخشد: »سختکوشی، مادر خوش شانسی است.«

حقیقتش این اســت که به شــانس تصادفی چندان 
اعتقــادی ندارم. حتی اگر شــانس تصادفی هم رخ دهد، 
دوام نخواهد داشت. توکل، برنامه ریزی و سختکوشی رمز 
موفقیــت پایدار در تمام ابعــاد زندگی فردی و اجتماعی 
است. برای شروع می توانید از جمالت انگیزشی بهره ببرید.

اگر مدیر قســمتی هستید، می توانید تعدادی از این 
جمله ها و عکس نوشته ها انتخاب کنید و آن ها را پرینت 
کــرده و در محل کار خودتان و کارمندانتان قرار دهید تا 
همه با انرژی بیشتری به کار خود ادامه دهند یا اگر کارمند 
هستید می توانید جمالت انگیزشی مورد عالقه خودتان را 

انتخاب کنید و پیش رویتان قرار دهید. 
می توانید پرینت جمله انگیزشی را در آسانسور محل 
کارتان نصب کنید. این گونه وقتی وارد آسانسور می شوید، 
انگیزه و انرژی می گیرید تا روز کاری خود را با قدرت شروع 
کنید. ارباب رجوع هم که از آسانســور استفاده می کنند، 
بــرای لحظاتی که در آسانسورهســتند از این جمله های 
انگیزشــی انرژی بهره می گیرند. طبق روال بهتر است هر 
هفته یا هر سه روز یک بار یک عکس نوشته انگیزشی در 

داخل آسانسور نصب کنید.
چطور برای ده سال آینده مان برنامه بچینیم؟

»ده سال است همیشه کارهایم را در سررسید یاداشت 
می کردم و برنامه داشتم. همیشه برنامه ریزی برای من آن 

جایگاه واالیش را داشت.«
مطلب باال را حمید طهماســبی یک مدیر موفق در 
کار و زندگی برایمان می گوید؛ وی ادامه می دهد: »بودن 
در جایی که امروز هســتم، حاصل برنامه ریزی هایی است 
که از چندین ســال قبل طرح ریزی کردم. االن تا ۱۴۰۰ 
برنامه دارم و می دانم که تا 8۰ درصد می خواهم چه کنم؟ 
سال های شروع  مهندسی اهدافم چون اوایل برنامه ریزی 
بود و احتمال خطا داشتم، چند سناریو می چیدم، ولی االن 
شاید باور نکنید با یک سناریو خیلی مشخص و واضح به 

کارهایم رسیدگی می کنم.« 
وی ادامه می دهد: »من همیشه می گویم راضی هستم، 
اما قانع نیستم. سختکوشــی رمز موفقیت من است. هر 
کاری را آغاز می کنم، معمــوال تا آخر آن می روم. اعتقاد 
دارم می توان تا ۱۰ سال آینده را برنامه ریزی کرد. برنامه 
ریزی که من از آن حرف می زنم، منظورم یک برنامه ریزی 
اســتراتژیک هست، نه این که با بیشترین جزئیات برنامه 

چیده شود.«
وقت های تلف شده تان را بکاهید

در مترو به هم خیره شده اید. هر روز دست کم 2 ساعت 
از زمان گرانبهایتان این گونه تلف می شود. واقعا وقت آن 
نرسیده که این زمان های دور ریز را به کار بگیرید. چطور؟
افسانه حیدری یک دانشجو برایم می گوید: »چون هم 

کار می کنم و هم درس می خوانم شــاید باورتان نشود که 
بخش اعظم مطالعه درســی خورد را در مسیر رفت و آمد 

با مترو انجام می دهم.«
علی رســتم زاده یک جوان برایمــان می گوید: »من 
درچنین ســاعاتی کتاب صوتی گوش می دهم. مردم باید 
به این باور برســند که زیربنای هر گونه تغییر در سبک 
زندگی شــان مطالعه اســت. متاســفانه هنوز به این باور 

نرسیده اند.«
ســیما نیک زاد یک فرهنگی می گوید: »همیشــه به 
دانش آمــوزان خود می گویم، طوری برنامه ریزی داشــته 
باشید که به سمت نمره عالی به پیش بروید. این که نمره 
عالی بگیرید یا نه؟ چندان اهمیتی ندارد، مهم رهسپاری 
در مسیر درست است. همین دیدگاه را می توان به اغلب 

برنامه ریزی ها در متن زندگی مان تعمیم دهیم.«
روح اهلل مومنی یک شهروند تهرانی می گوید: »برای 
برنامه ریزی صحیح در زندگی به توانایی ها و امکانات خود 
توجه داشته باشید. خود را با دیگران مقایسه نکنید. خود 

را با روز قبل خود مقایسه کنید.«
برنامه ریزی باید منعطف و منطبق

 با واقعیات شما باشد
برنامه ریزی برای شروع سال جدید از اهم ضروریات 
است. شاید خیال کنید این ها همه متدهایی است که هیچ 
وقت به نتیجه نخواهد رسید اما به شما اطمینان می دهم که 
افراد موفق همواره برنامه و چشم اندازی برای فعالیت های 

مهم خود داشته اند.
سمانه افتخارمنش یک مشاور برایمان توضیح می دهد: 
»گام اول پیش از برنامه ریزی بازنگری سال پیش است تا 
عمیقا دریابید چه عواملی شما را به موفقیت رساند؟ و چه 
عواملی موجبات شکست را فراهم آورد؟ در این نوع بازنگری 
می توانید به نقاط قوت و ضعف خود پی ببرید، در نتیجه در 
برنامه ریزی جدید خیلی راحت تر می توانید از نقاط قوتتان 

استفاده کرده و نقاط ضعفتان را اصالح کنید.«
وی در ادامه می گوید: »یک برنامه ریزی ســنجیده و 
کاربردی باید منطبق با اســتعدادها، توانایی ها و امکانات 
زندگی شــما باشد. پس خود و توانایی هایتان را به خوبی 
بشناسید. حال که زمان برنامه ریزی رسیده، باید بگویم که 
یک برنامه ریزی خوب، کاربردی و سنجیده دارای فاکتورها 
و معیارهایی است؛ اما در بین همه مشخصه ها یک اِلِمان 
از همه مهمتر اســت و آن این که یک برنامه خوب باید 
انعطاف پذیر باشد. مثال اگر شما برای مطالعه در سال جدید 
برنامه می ریزید و روزها و ساعات مشخصی را مدنظر قرار 
می دهید، توجه داشته باشید که شما یک انسان هستید، 
نه ماشــین. برای مثال ممکن است روز شنبه ساعت 5 تا 
6 بعد از ظهر مریض شوید و الزم باشد در همین ساعتی 
که به مطالعه در برنامه تان اختصاص داده اید، برای رفتن 
به دکتر اقدام کنید. برنامه ریزی شما باید طوری باشد که 
امکان  جابه جایی ساعات و یا حتی روزها را داشته باشید. 
آن قدر فشرده و سخت برنامه ریزی نکنید که هم خارج از 
توانتان بوده، خسته شوید و هم هیچ انعطافی نداشته باشد.«

رونق تولید با برنامه ریزی درون خانوادگی
یک ســری برنامه ریزی ها هســتند کــه در زندگی 
جمعی ما اثر گذارنــد. مثل برنامه ریزی برای رونق تولید 

در سال جدید. 
رضا بوشــهری یک جوان موفــق کار آفرین برایمان 
می گوید: »برای رونق تولید و به تبع آن رونق چرخ اقتصاد 
خانوار و کشــور باید از دوران نوجوانی برنامه ریزی داشت. 
پدرم همیشه به من توصیه می کرد که در کنار تحصیالت 
باید یک فنی بیاموزی تا در آینده چراغی فرا راه خود داشته 

برنامه ریزی برای سال جدید
 در ابعاد فردی و اجتماعی 

موفقیتـ 
تصادفیـ 
نیستـ

گالیا توانگر بخش نخست

* یک کارآفرین: ضرورت دارد برای رونق تولید و به تبع آن رونق چرخ اقتصاد خانوار و کشور از دوران نوجوانی برنامه ریزی 
داشت. پدرم همیشه به من توصیه می کرد که در کنار تحصیالت باید یک فنی بیاموزی تا در آینده چراغی فرا راه خود داشته باشی.

* یک جوان: من در ساعاتی که در مترو هستم، کتاب صوتی گوش می دهم. مردم باید 
به این باور برسند که زیر بنای هرگونه تغییر در سبک زندگی شان مطالعه است. متاسفانه 

هنوز به این باور نرسیده اند.

پیشــــ با برنامهــ 
 برویمــ

باشــی. تمام اوقات فراغتم را به آموختن فنون الکتریکی 
پرداختم. به محضی که مدرک کارشناســی برق خود را 
گرفتم یک مغازه خدمات فنی الکتریکی زدم و مشغول به 
کار شدم. شکر خدا درآمد خوبی دارم و بابت آینده تضمین 

شده ام نگرانی ندارم.«
برای رونق اقتصاد خانــوار و به تبع آن رونق اقتصاد 
داخلی کشــور باید از خانواده ها شــروع کرد. هر خانواده 
خود می تواند نقش مدیری در این چرخه داشــته باشد و 
در این بین نقش مادران در محوریت خانواده بسیار حائز 
اهمیت است. مادران می توانند با یک برنامه ریزی درست 
در درون خانواده اســتفاده از کاالهای تولید داخل را در 

اولویت خانواده شان قرار دهند.
نگار خسرونیا یک دانش آموخته علم اقتصاد برایمان 
توضیح می دهد: »طی دو سال گذشته شاهد تغییرنگرش 
زنان در استفاده از کاالی ایرانی و حمایت از تولید داخلی 
بوده ایم و بدون اغراق می توان گفت: زمانی که این ضرورت، 
توسط قشر زنان خانه دار و مادران جامعه درک شد، شاهد 
نقش راهبری بانوان در این عرصه شــده ایم. بدون شــک 
این خواســت زنان جامعه ما بود که تالش صنعت گران و 
کارگران ایرانی را در باالبردن کیفیت کاال دیدند و بر این 
باوری که به ما القا می کرد »کیفیت کاالی خارجی باالتر 
از ایرانی است« خط بطالن بکشند و همین امر باعث شد، 
زنان با انتخاب کاالهای باکیفیت ایرانی عالوه بر کمک به 
تولیدات داخلی در صرفه جویی و در نتیجه کاهش هزینه 
خانــوار موثر خواهند بود  و همه این موارد در دراز مدت، 

رونق تولید را رقم خواهد زد.«
وی در تکمیل صحبت هایش می گوید: »رونق تولید 
ملــی دو نتیجه مثبت دارد؛ هم حمایــت از تولید ملی، 
استقالل، امنیت، عزت و اقتدار ایرانی را در پی دارد و هم 
ایجاد اشتغال و کار را برای جوانان این مرز و بوم به ارمغان 
می آورد. پس از هر لحاظ که به این موضوع بنگریم به نفع 
کشور است که از تولیدات ملی با توجه به ارتقای کیفیت 

حمایت کنیم تا شاهد رونق تولید کشور باشیم.«

مدیریت هزینه در دست بانوان خانه دار
هنر اول برای مدیریت هزینه های زندگی برنامه ریزی 
اســت. تعیین اهداف و تقســیم  بندی آن هــا به اهداف 
کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت یکی از مهم ترین اصول 
برنامه ریزی محسوب می شود. یک برنامه ریز موفق، باید در 
انتخاب اهداف دقت کافی داشته باشد؛ اهداف انتخاب شده 
نه تنها باید قابل وصول باشــد، بلکه الزم است هماهنگی 
منطقی بین اهداف نیز وجود داشــته باشد. برنامه ریزی 
مالی جنبه های متفاوتی را در بر می گیرد که صرفا شامل 
پس انداز یا سرمایه گذاری هنگفت در منابع سرمایه گذاری 
خاص نمی شود. این سرمایه گذاری ها  فقط بخش کوچکی 

از یک برنامه  ریزی جامع است.
دارا حکیم کارشناس ارشد اقتصاد برایمان می گوید: 
»بعد از برنامه  ریزی، بودجه  بندی بســیار مهم اســت 
و شــاید اولین و تنها راهی اســت که به کاهش هزینه 
نیز کمک می کند. با یک بودجه بندی درســت و اصولی 
متوجه دخل و خرج ها می شــوید و می توانید خرج ها را 

هم کنترل کنید.«
این دانش آموخته علم اقتصاد ادامه می دهد: »هنر سوم 
پس انداز کردن است. این جا این سؤال مطرح است که آیا با 
درآمد کم هم می شود پس انداز کرد؟ فرقی نمی کند که جزو 
خانواده های کم  درآمد باشید یا پرآمد، اگر حساب دخل و 
خرج  تان را نداشته باشید، هرگز نمی  توانید پس انداز کنید، 
اما با یک برنامه ریزی دقیق و بودجه  بندی درست، نه  تنها 

شرایط اقتصادی تان را مدیریت می کنید، بلکه می توانید 
پس اندازی هم داشته باشید. اگر فرد آینده  نگری باشید، 
قطعا برای مدیریت شرایط اقتصادی تان پس انداز خواهید 
کرد تا در روز مبادا و به هنگام وقوع حوادث پیش بینی نشده 
دچار مشکل نشوید و بتوانید به راحتی حل مشکل کنید یا 
کمتر دچار زحمت شوید. چه  بسا با همین پس اندازهای 
کوچک در درازمدت اســت که می توانید یک ســرمایه 
قابل توجهی داشــته باشید و اندک اندک به خواسته های 
درازمدت  تان دســت یابید. قناعت، صرفه جویی و چشم 
وهم چشمی نکردن رموز موفقیت حتمی شماست. یادتان 
باشد قطره قطره جمع شود وانگهی دریا شود و این هنری 
اســت که هم باید خودتان یاد بگیرید و هم به فرزندانتان 
آموزش دهید  اگر در حقوق ماهانه خود را تقسیم بر سه 
کنید، شما می توانید دو قسمت آن را خرج و یک قسمت 

آن را پس انداز کنید.«
وی در تکمیل صحبت هایــش می گوید: »به عنوان 
بانوی یک خانه می توانید هم سرمایه گذار باشید و هم پس 
اندازکننده! زیرا اگر بپذیرید تمام اسباب و کاالی مصرفی 
در زندگی  تان ســرمایه است و اســتفاده صحیح از آن ها 
پس انداز، بی  تردید ســعی خواهید کرد با مصرف درست، 
از اسباب  تان به خوبی مراقبت کنید که دیرتر خراب شود 
تا مجبور نباشید مبلغی را برای تعمیر یا خرید دوباره آن ها 
پرداخت کنید و در عوض بتوانید این هزینه های مازاد را 

پس انداز یا سرمایه گذاری کنید.«

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱397/۰۴/۱5 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - میرمجید مجابی به شماره ملی 

۴32252۴۱۱7 به سمت بازرس اصلی و سیدحسین میرزائی 

به شماره ملی ۰۴39872۰۱۴ به سمت بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال انتخاب شدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان 

منتهی به سال ۱396 به تصویب رسید. 

حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

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

آگهی تغییرات شرکت شفابخشان خاتم شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت ۳۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۸۵۴۵ 

صورتجلسه  اســتناد  به 
مجمع عمومی فوق العاده 
 ۱395/۱۰/9 مــورخ 
شــماره  مجوزهــای  و 
مــورخ   95/۱7/3259
ســازمان   95/۱۰/25
حــج و زیارت و 53۱68 
مورخ 95/۱۰/25 سازمان 
هواپیمائــی کشــوری و 
 9 5 2 / ۱ 2 6 / ۱ ۴ 5 ۴ ۴
مــورخ 95/۱۰/۱5 اداره 
و  فرهنگی  میــراث  کل 
تهران  استان  گردشگری 
اتخاذ  ذیــل  تصمیمات 
شد: زیبا بدیعی به شماره 
با   ۰۰53۴9۴792 ملی 
پرداخت مبلغی به صندوق 
شرکت سهم الشرکه خود 
را به مبلغ ۴75۰۰۰۰۰۰ 
ریال افزایــش داد. آقای 
به شــماره  علی منوری 
ملــی 3256695۴۴2 با 
پرداخت مبلغی به صندوق 
شرکت سهم الشرکه خود 
مبلغ 25۰۰۰۰۰۰  به  را 
داد.  افزایــش  ریــال 
ســرمایه شرکت از مبلغ 
۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال به 
ریــال   5۰۰۰۰۰۰۰۰
افزایــش یافــت و ماده 
مربوطــه در اساســنامه 
می گردد.  اصالح  شرکت 
لیســت شــرکاء بعد از 
به شرح  افزایش سرمایه 

فوق می باشد. 

آگهی تغییرات 
موسسه صندوق 
پس انداز رسالت 

صنف سراجان 
تهران به شماره 

ثبت ۲۲۷۲ 
و شناسه ملی 
۱۰۱۰۰۱۸۴۵۸۵

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

سازمان مهندسی اجرایی و تاسیســات نزاجا به عنوان دستگاه 
مناقصه گزار در نظر دارد احداث پروژه های مشروحه ذیل را طبق مشخصات 
فنی کار با شــرایط کلی از طریق مناقصــه عمومی یک مرحله ای همراه با 

ارزیابی کیفی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
1- موضوع مناقصه: احــداث 23088 واحد منازل ســازمانی واقع در 
اســتان های )آذربایجان شرقی و غربی - خوزستان - سیستان و بلوچستان 
- کرمانشــاه - خراسان جنوبی، شــمالی، رضوی - کردستان - لرستان - 
فارس - سمنان - تهران - زنجان - کرمان - گلستان - همدان - قزوین
2- اعتبار مناقصه: هزینه احداث پروژه ها از طریق 100 درصد تهاتر با 

اراضی در اختیار نزاجا تامین می گردد.
3- شرایط شرکت های متقاضی:

الف( داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاری با حداقل رتبه 1، 2، 3، در 
رشــته ساختمان و ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارا 

بودن ظرفیت آزاد در رشته مورد نظر.
ب( داشــتن گواهینامه تاییدیه صالحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی.
4- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی:

الف( تقاضای کتبی جهت دریافت اســناد ارزیابی کیفی با ذکر رتبه شرکت 
در رشته ساختمان و ابنیه به همراه رو گرفت گواهینامه صالحیت پیمانکاری
ب( قیمت اســناد ارزیابی کیفی 300/000 ریال است که باید به حساب 
شماره 84307 61588001  بانک سپه شعبه جاللیه تهران )به نشانی: 
تهران - خیابان کارگر شــمالی باالتر از تقاطــع دکتر فاطمی( به نام عواید 
داخلی دارایی سازمان مهندسی نزاجا واریز شده و اصل رسید آن به فروشنده 

اسناد تحویل شود.
ج( متقاضیــان جهت دریافت اســناد ارزیابی کیفی از روز شــنبه مورخه 
98/1/24 لغایــت ســاعت 12 روز چهارشنبه مورخه 98/1/28 به 

نشانی دستگاه مناقصه گزار مراجعه نمایند.
د( آخریــن مهلت جهــت تحویل اســناد ارزیابی کیفی ســاعت 12 روز 

سه شنبه مورخه 98/2/10 خواهد بود.
5- پس از انجام ارزیابی کیفی مناقصه گران، از شرکت هایی که حائز حداقل 
امتیاز ارزیابی کیفی )60 امتیاز( شــده باشــند جهت دریافت اسناد و 

شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.
6- ارسال اســناد و مدارک تکمیل شده هیچگونه تعهدی در زمینه دعوت 
شــرکت های پیمانــکاری به مناقصه برای ســازمان مهندســی اجرایی و 

تاسیسات نزاجا ایجاد نمی کند.
7- کارفرما نسبت به رد یا قبول پیشنهاد مناقصه گران مختار است.

8- هزینه نشر آگهی برعهده برندگان مناقصه می باشد.
لذا از کلیه شــرکت های عالقه مند و واجد شــرایط تقاضــا می گردد جهت 
دریافت اسناد ارزیابی کیفی به سازمان مهندسی اجرایی و تاسیسات نزاجا به 
آدرس: تهران، خیابان کارگر شــمالی - تقاطع دکتر فاطمی - نبش فاطمی 
غربــی - دایره امور پیمان ها و رســیدگی مراجعه و یا با شــماره تلفن های 

66944325 و 66944339 تماس حاصل نمایید.

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران 
)مناقصه عمومی یک مرحله ای(

سازمان مهندسی اجرایی و تاسیسات نزاجا

* صنایع شهید مسلمی در نظر دارد خرید موارد ذیل را 
از طریق برگزاری مناقصه عمومی به طور جداگانه به پیمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید. الزم به ذکر است جهت دریافت اسناد 
مناقصه داشتن رزومه شرکت، معرفی نامه الزامی است و تنها در 
صورتی اسناد مناقصه به نماینده شرکت ارائه می گردد که رزومه 
مورد تایید صنایع واقع گردد. از کلیه متقاضیان واجد شــرایط، 
دعوت می شود از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه 
و پیوســت فنی به نشانی تهران کیلومتر 35 جاده خاوران بعد از 
شهر پاکدشــت میدان پارچین جاده اختصاصی پارچین صنایع 
شهید مســلمی معاونت بازرگانی )جهت دریافت اسناد مناقصه 
با شــماره تلفن های ذکر شده حتما هماهنگ شود:36076253 
و36076248-021( مراجعه نمایند. مهلت دریافت اسناد مناقصه 
از تاریخ 1398/1/24 لغایت 1398/2/7 از ســاعت 8:00 صبح 
الی 12:00 و از ساعت 13:30 لغایت 15:30 خواهد بود و اسناد 
مناقصه را می بایســت تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 
1398/2/8 به آدرس مذکور تحویل نمایند. استعالم های واصله 
واجد شــرایط در روز دوشــنبه مورخه 1398/2/9 راس ساعت 
9:00 صبح بازگشایی و بررسی خواهد شد. به پیشنهادهای فاقد 
امضاء، مهر یا ســپرده معتبر، مخدوش و مشروط و پیشنهادات 

واصله بعد از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* پرداخت هزینــه آگهی مناقصه به عهــده برندگان مناقصه 

می باشد.
* هر شرکت کننده جهت حضور در یک یا چند موضوع مناقصه 

مختار می باشد.
1( فورج قطعه با کد 3600350 به تعداد 13/000 عدد

2( ماشــینکاری قطعه بــا کــد 010-110-02-173 به تعداد 
13/000 عدد

3( ماشــینکاری قطعه با کد 00210-01-40 به تعداد 30/000 
عدد

4( تولیــد جعبه چوبی به همراه پالت با کد 0-005-01-154 و 
00510-01-154 به تعداد 20/000 عدد

5( تولیــد جعبه چوبــی به همراه پالت با کــد 10-000-00 و 
080-000-0 به تعداد 1/000 عدد

6( تولیــد جعبه چوبی بــه همراه پالت با کــد 015002190 و 
0-000-0 به تعداد 1/000 عدد

7( تولیــد جعبه چوبی بــه همراه پالت با کــد 015002040 و
0670-01 به تعداد 5/000 عدد

8( فورج قطعه با کد 0010040 به تعداد 20/000 عدد
9( ماشینکاری قطعه با کد 010-230-2 به تعداد 20/000 عدد
10( مونتاژ مجموعــه قطعه با کد 0-130-2 به تعداد 20/000 

عدد
11( ماشــینکاری قطعه با کد 010-240-2 به تعداد 20/000 

عدد
12( سوراخکاری قطعه با کد 0032-01 به تعداد 60/000 عدد

13( تولید مجموعه قطعه با کــد 0010090 به تعداد 14/000 
عدد

14( خرید لوله فوالدی 113/9*108 با کد 0120020 به مقدار 
200/000 کیلوگرم

15( خرید کاور وکیــوم جنس VCI با کد 2900500 به تعداد 
20/000 عدد

16( خریــد لوله آلومینیومی 42×31 با کد 02400460 به مقدار 
10/000 کیلوگرم

17( خرید لوله فوالدی 113/2*129 با کد 0120070 به مقدار 
700/000 کیلوگرم 

18( خرید تسمه فوالدی 2000*410*14/9 با کد 2000920 
به مقدار 900/000 کیلوگرم

19( خرید چسب با کد 0500680 به مقدار 1/000 کیلوگرم
20( خرید چسب با کد 05007250 به مقدار 1/000 کیلوگرم

21( خرید مواد شــیمیایی با کد 0600330 بــه مقدار 5/000 
کیلوگرم

22( پیمانسپاری خطوط مونتاژ برای مدت یک سال
23( پیمانسپاری کارخانه شماره 6 برای مدت یکسال

24( ارائــه خدمات فعالیت های راهبــری در حوزه ترابری برای 
مدت یک سال

25( خریــد لوله فوالدی 34*42 با کــد 01200100 به مقدار 
25/000 کیلوگرم

26( تولید قطعه با کد 710-01-40 به تعداد 30/000 عدد
27( خرید میلگرد آلومینیومی قطر 65 به مقدار 37/500 کیلوگرم
28( خریــد میلگــرد آلومینیومی قطر 106 بــه مقدار 67/500 

کیلوگرم
29( خرید میلگرد آلومینیومی قطر 82 به مقدار 12/500 کیلوگرم
30( خرید میلگرد آلومینیومی قطر 60 به مقدار 40/000 کیلوگرم
31( خرید میلگرد آلومینیومی قطر 75 به مقدار 80/000 کیلوگرم

آگهی مناقصه عمومی شماره ۹۸-۱
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