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صورتجلســه  اســتناد  به 
مجمــع عمومــی عــادی 
به طــور فوق العــاده مورخ 
1396/06/31 تصمیمــات 
ذیــل اتخاذ شــد: روزنامه 
جهت  کیهان  کثیراالنتشار 
درج آگهی هــای شــرکت 
تعییــن شــد. ترازنامــه و 
حساب ســود و زیان سال 
مالی 95 به تصویب رسید. 
فراگیر  حسابرسی  موسسه 
اصــول بــه شناســه ملی 
10100323615 به سمت 
بــازرس اصلی و موسســه 
ترازنما همکاران به شناسه 
به   10100522558 ملی 
علی البدل  بازرس  ســمت 
برای مدت یک ســال مالی 
انتخاب شدند. خانم فائضه 
فرقانی نــژاد کرمانی به کد 
به   3179553571 ملــی 
ســمت مدیرعامل و عضو 
هیئــت مدیــره و آقــای 
علی  حاجی لــو به کد ملی 
سمت  به   0079161189
رئیس هیئت مدیره و خانم 
گیلدا افتخاری به کد ملی 
سمت  به   0047760028
نائب رئیــس هیئت مدیره 
بــه مدت 2 ســال انتخاب 
شــدند. کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک، سفته، بروات و 
عقود اسالمی و اوراق عادی 
و اداری با امضاء هر یک از 
اعضاء هیئت مدیره منفردا 
همراه با مهر شرکت دارای 

اعتبار می باشد.

آگهی تغییرات 
شرکت سفیر 
صنعت اسپید

 سهامی خاص 
به شماره ثبت 

 ۱7۲۹۳۳
و شناسه ملی 
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سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

برنامه ریزی برای رســیدن به موفقیت، به 
معنای محدود کردن خودمان و تحمل فشارهای 
ناشی از کمبود وقت و فشردگی کارها نیست، 
بلکه انطباق امکانــات، توانایی ها و زمان ما با 
اهداف زندگی مان اســت. براستی اگر بدون 
برنامه ریزی روزهایمان را بگذرانیم، چه اتفاقی 
رخ خواهد داد؟ بســیاری از افراد روز خود را 
بدون برنامه ریزی و با سرگردانی درباره اینکه 
چه کارهایی را باید انجام دهند؟ شروع می کنند 
و مدام از خود ناراضی اند که چرا به کارهایشان 
نمی رســند؟ همچنین دید واضحی نسبت به 
فعالیت هایی که باید در روز خاصی انجام دهند 
و اهداف خود ندارند. انسان ها بدون برنامه ریزی 
کارهایشان را گم می کنند، شاید به طور کلی 
بدانند که چــه کارهای نیمه  تمامی دارند، اما 
انبوه کارهایشان  از بین  اول صبح، نمی دانند 
باید کــدام  یک را انجام دهنــد؟ نمی دانند 
چگونه روزها و شب هایشان را سپری می کنند 
و زمانشــان را صرف چه کارهایی می کنند؟ 
بسیاری از کارهایشان به همین سادگی ماه ها 

به تعویق می اُفتد.
افکار بسیاری هر روز از ذهن ما می گذرد. کارهایی 
که نیاز است انجام شوند، قرارمالقات ها و اهدافی که 
باید تکمیل شوند. نوشتن کارها به شما کمک  می کند 
که به یاد بیاورید چه کارهایی باید انجام دهید؟ بدون 
برنامه  ریزی دائما احساس سردرگمی و استرس داریم 
و نمی  دانیم با شــروع هر روز چه کاری را باید انجام 
دهیم؟ وقتی اوضاع تحت کنترل شماست، اولویت ها، 
اهداف و فعالیت ها مشخص است، شما درک بهتری 
از آینده خواهید داشــت و می دانید به کجا خواهید 
رفت؟ در این حالت وقتی فرصت های شما زیاد باشد، 
بر اساس اولویت هایی که دارید، می توانید به برخی از 
فرصت ها بله بگویید و برخی دیگر را رد کنید. هیچ 
چیز بدتر از بله گفتن به همه کارها و فرصت ها نیست. 
آدمی که به همه بله می گوید به نوعی خود را پیش 
همه بد قول کرده است و به همه در واقع نه می گوید!

تصمیم کبری
 برای انجام برنامه های کالن 

ویدا آشتیانی یک کارمند برایمان در مورد اهمیت 
برنامه ریزی روزانه توضیح می دهد: »براســاس یک 
تجربه شخصی وقتی در ابتدای روز کارهایم را لیست 
می کنم و تصمیم می گیرم که امروز این کارها را انجام 
دهم، گویی یک نفر تمام روز مراقب من اســت که 
کارهایم تا پایان روز انجام شود و اگر انجام نشود به 
نحوی از او خجالت می کشــم. برنامه ریزی روزانه به 
شما کمک می کند هر روز خودتان را ارزیابی کنید.«
وی در ادامه می گوید: »بر اســاس قانون شــب 
امتحان که همه ما به آن دچار هســتیم، ما همیشه 
کارهایمــان را در آخرین فرصــت انجام می دهیم. 
همیشــه عبارت »حاال که وقت هســت« را تکرار 
می کنیم. اما اگر ابتدای هر روز برای انجام کارهایمان 
در همــان روز برنامه ریزی کنیم، به عبارتی خود را 
در دقیقه نود قرار داده ایم و اگر بدانیم در پایان روز 
نیز قرار اســت برنامه روزانه خــود را دوباره کنترل 
کنیم، تحقق برنامه های روزانه بسیار باال خواهد بود. 
بنابراین بهتر است که کارهای طوالنی مدت خود را 

برنامه ریزی برای سال جدید در ابعاد فردی و اجتماعی
بخش پایانی

برداشتن قدم های مطمئن 
در مسیر نقشه راه 

گالیا توانگر

یک مشاور: بهتر است که انجام کارهای دشوار را در اولویت برنامه خود 
قرار دهید. اگر این کار را نکنید، امورتان به سادگی پیش نخواهند رفت 

و در آخر هر روز دچار خستگی مفرطی خواهید شد و هزار دلیل برای 
خودتان می تراشید تا انجام کاری را به فردا موکول کنید، اما بدانید که 

آن فردا هیچ گاه نخواهد آمد.

یک کارمند: وقتی در ابتدای روز کارهایم را لیست می کنم و تصمیم 
می گیرم که امروز این کارها را انجام دهم، گویی یک نفر تمام روز 

مراقب من است که کارهایم تا پایان روز انجام شود و اگر انجام نشود 
به نحوی از او خجالت می کشم.

به فعالیت های روزانه تقســیم کنیم و در ابتدای هر 
صبح تصمیم کبری بگیریم که آن روز بخشی از آن 

را انجام دهیم.«
کارهای سخت را در ابتدای روز انجام دهید 
شما فرداهای زیادی پیش روی خود دارید، اما 
روزی فرا خواهد رســید که می بینید، جز انبوهی از 
دیروزهای توخالی چیزی برایتان باقی نمانده است؛ 
البتــه چنانچه از برنامه ریــزی در زندگی برخوردار 
باشید، پله به پله به موفقیت ها دست پیدا می کنید 
و عکس این موضوع که درباال گفته شد، رخ می دهد.

»بیشتر ازهفت ساعت خواب شبانه داشته باشید. 
نماز و مناجــات به منظور افزایش روحیه معنوی و 
هوشــیاری. فعالیت های بدنی سخت داشته باشید. 
مصــرف 30 گرم پروتئین در روز. دوش آب ســرد 
بگیرید. محتواهای نشــاط بخش و مفید را مطالعه 
کنید. چشم انداز های زندگی خود را بازبینی کنید. 
حداقل یک قدم برای پیشبرد اهداف بلندمدت خود 

بردارید.«
زهرا صفوی یک مشاور قدم های باال را قدم های 
کلیدی و موثری می داند که هر فرد موفقی در برنامه 
روزانه خویش گنجانده اســت. وی در ادامه برایمان 
توضیح می دهد: »بهتر است که انجام کارهای دشوار 

را در اولویــت برنامه خود قرار دهید. اگر این کار را 
نکنید، امورتان به سادگی پیش نخواهند رفت و در 
آخر هر روز دچار خستگی مفرطی خواهید شد و هزار 
دلیل برای خودتان می تراشید تا انجام کاری را به فردا 
موکول کنید، اما بدانید که آن فردا هیچ گاه نخواهد 
آمد. همواره به یاد داشته باشید که اولویت با انجام 
کارهای سخت است؛ کارهایی که به تصمیم گیری 
دشوار و اراده ای قوی نیاز دارند. اگر هر روز یک قدم 
برای پیشبرد اهدافتان بردارید، خواهید دید که آن 
اهداف، آن قدر هم دور از دسترس نبوده اند. چنانچه 
بتوانید به این هشــت عادت عمــل کنید، خواهید 
توانست کارهای مهم تر را زودتر انجام داده و خود را 
در موقعیت موفقیت قرار دهید. می توانید در زندگی 
شخصی و شغلی خود بهتر ظاهر شده و به رویاهایتان 
برسید. همچنین قادر خواهید بود ارتباطات خود را 
بهبود بخشیده، شادتر زندگی کرده،   موثرتر بوده و 

اعتماد به نفس باالتری داشته باشید.«
برنامه ریزی را دوست ندارم!

خیلی ها تا اسم برنامه ریزی به میان می آید، روی 
ترش کرده و یاد روزهایی ســختی از زندگی شــان  

می اُفتند.
پدرام موســوی یک دانشــجو با شنیدن کلمه 

برنامه ریزی گله مندانه می گوید: »برنامه ریزی، من را 
به یاد برنامه ریزی برای کنکور و برنامه ریزی درسی 
می اندازد. همه  آن فشارهای زیاد، همه آن روزهایی 
که به جای اینکه به خاطر تمام  کارها و تالش هایی 
که انجام داده ام، خوشــحال شــوم، به خاطر بخش 
کوچکی از کارها که باقیمانده بود، ناراحت می شدم 

و احساس باخت می کردم!«
وی در ادامه می گویــد: »برنامه ریزی من را و 
زندگی من را، پیش بینی پذیر و مکانیکی می کند. 
این ســبک زندگی دوست داشتنی نیست. تصویر 
ذهنی من از برنامه ریزی، چیزی شــبیه یک زندان 
اســت. می دانم برنامه ریزی نکردن، نظم شخصی 
را از مــن و زندگی ام می گیــرد، اما برنامه ریزی در 
زندگی هم می تواند جمود و سردی را وارد زندگی 

کند. نمی توان گفت مشــکل فلسفی دارم، اما فکر 
می کنم ذات جهان به ســمت بی نظمی و افزایش 
آنتروپی می رود و نظم، در خالف این مســیر است 
و طبیعی است که انســان ها، در شرایط متعارف، 
از چیــزی که نظم و چارچــوب را به آنها تحمیل 
کند، گریزان خواهند بــود. مگر آنکه نیاز یا اجبار، 
آنهــا را به ایــن کار وادار کند. فکر می کنم فطرت 
و ذات انســان، از مقید بودن لذت نمی برد و آن را 
دوســت ندارد. برنامه ریزی کارم را سخت می کند. 
کار به هر حال انجام می شود، کمی زودتر یا دیرتر. 
برنامه ریزی فقط فشار بی فایده ای ایجاد می کند که 
هر کاری، در لحظه  مشخصی انجام شود. شاید بتوان 
گفت؛ برنامه ریزی بیشتر از ایجاد خروجی، به ایجاد 

استرس منجر می شود!«

عالقه مندی به فعالیت های گنجانده شده 
در برنامه روزانه

گفته هــای این جوان به هیچ وجه جای تعجب 
نــدارد، چون یک گونه از برنامه ریزی را تجربه کرده 
که اساســا به آن عالقه ای نداشته است. ما حتی از 
دید فلسفی به خوبی می دانیم که در جهان هستی 

در ذات هر بی نظمی، به گونه ای نظم نهفته است. 
درنگاه دوم باید بگوییم برنامه ریزی زمانی جواب 
می دهــد که ما برای کارهای مــورد عالقه خود، به 

تنظیم برنامه پرداخته باشیم.
صدرا مقیمی یک مشــاور و برنامه ریز برایمان 
توضیح می دهد: »عالقه به یک فعالیت و دوســت 
داشتن آن فعالیت می تواند نقش مهمی در اثربخشی 
نهایی آن داشته باشد. چون این عالقه داشتن و رابطه 
عاطفی خوب با یک موضوع، نحوه  رفتار و تعامل ما را 
با آن موضوع تغییر می دهد. کسی که کتاب خواندن 
را دوســت دارد، به شکل متفاوتی کتاب می خواند. 
کسی که عاشق مســافرت است، به شکل متفاوتی 
به مســافرت می رود و رویدادها و اتفاقات مسافرت 
را هم به شــکل دیگری، تجربه می کند. کســی که 
عاشق مدیریت )و نه ریاست( است، چیزهای زیادی 
را می بیند و می فهمــد و می آموزد که فرد دیگری 
در همان موقعیت، ممکن است آن را تجربه نکند.«

ایــن مشــاور در تکمیــل صحبت هایــش می گوید: 
»برنامه ریــزی، فراتــر از چند تکنیک اســت. و تنها زمانی 
می تواند سهمی جدی درموفقیت، شادی، رضایت و رشد ما 
داشته باشد که به فعالیت های دوست داشتنی تبدیل شود.«

سخت ترین بخش تغییر
 شروع کردن است

خیلــی وقت هــا گالیه می کنیم که بــا یک اتفاق 
پیش بینی نشده کل برنامه ریزی مان در آن روز، هفته یا 
ماه به هم ریخته است. متعاقبا چون دقیقا مطابق جدول 
زمانی که پیش بینی کرده بودیم، گام برنداشته ایم، دلسرد 

می شویم و دائما خودمان را سرزنش می کنیم. 
عاطفه حسینی یک شهروند برایمان می گوید: 
»برای زبان آموزی و شــرکت در کالس های ورزش 
برنامه ریزی کرده بودم اما با از دســت دادن یکی از 
نزدیکانم حتی نمی توانستم به برنامه اصلی روزانه خود 
بپردازم، چه برسد به اینکه مطابق برنامه فعالیت های 
جدیدم گام بردارم! مدتی به ســختی در خودم فرو 
رفتم و احساس پوچی می کردم. تقریبا 6 ماه از همه 

برنامه های روزانه ام عقب ماندم.«
برنامه  شــما ممکن اســت در مسیری صاف و 
مســتقیم پیش نرود. خیلی به  ندرت پیش می آید 
که مسائل، دقیقا مطابق برنامه ریزی یا انتظارات فرد 

اتفــاق بیفتند. زندگی، پر از پیچیدگی، پیچ  و خم و 
فرصت های جدید اســت. زندگی همچنین پر است 
از شکست، اما این بدان معنا نیست که باید تسلیم 
شــوید. بهتر اســت با گام های کوچک جلو بروید و 
همان طورکه به هدف  تان نزدیک تر می شوید، از آن 

اقدامات و تجربیات درس بگیرید.
ممکن اســت در زندگی تان به بن  بست برسید. 
شاید مجبور شوید به شغلتان پایان دهید، شغلی که 
فکر می کردید شما را در موقعیت بهتری قرار خواهد 
داد، اما این طور نبود. ممکن است روابط یا خانواده، 
شما را از مسیر اصلی  تان منحرف کنند. فقط به  یاد 
داشته باشید، هیچ جدول  زمانی  ای وجود ندارد. به 
پیشــرفت های کوچک به  ســمت اهداف  تان ادامه 
دهید و از هر بن  بست و رشد جدید در زندگی  تان 

درس بگیرید.
داشتن برنامه  زندگی به این معنا نیست که تمام 
جنبه های زندگی  تان را فورا تغییر خواهید داد، اما 
نقطه  شروعی برای آغاز این روند است. شاید درباره  
بخش هایی از زندگی تان، مانند محل زندگی، احساس 
رضایت کنید، اما بخش های دیگری نیز وجود دارند 
که دوست دارید در آنها رشد کنید، مانند پیداکردن 
شــغلی رضایت بخش  تر. شــاید چندین بخش در 
زندگی  تان وجود داشته باشد که دوست دارید برای  
شان برنامه ریزی کنید، اما برای شروع، سعی کنید 

بخشی را انتخاب کنید که از همه مهم  تر است.
تصمیم بگیرید با کدام بخش از زندگی تان شروع 
خواهید کرد، مانند شغل، گروه اجتماعی، سرگرمی ها 
یــا چیزهای دیگر؟ نمونه هایی از بخش های مختلف 
زندگی که می توانید تغییرشان دهید، ازاین  قرارند: 
شغل، تحصیل یا درآمد و برنامه  ریزی مالی؛ نگرش، 
چشم انداز زندگی، خالقیت یا اهداف اوقات فراغت؛ 
خانواده و دوستان؛ برنامه  ریزی برای بچه  دارشدن، 
بهره مندی از حمایت تأمین اجتماعی یا داوطلب  شدن 
به  خاطر اهدافی معنی دار؛ یا اهداف فیزیکی و سالمت.

برای روشن شدن آنکه چرا تصمیم دارید تغییر 
ایجاد کنید، از خودتان بپرسید چه چیزهای خوبی 
از تغییر این بخش از زندگی  تان به  دســت خواهید 
آورد؟ از خودتان بپرسید کدام بخش از تغییر، برای 
شما از همه سخت  تر خواهد بود؟ هنگامی  که بدانید 
سخت  ترین بخش کدام است؟ می توانید خودتان را 
برای زمانی  که با آن چالش مواجه می شوید،   آماده 
کنید. به عنوان مثال، سخت  ترین بخِش تغییر برای 
اکثر مردم، »شروع کردن« است. اگر درحال حاضر، 
شــما هم همین وضع را دارید، می توانید از دیگران 
کمک بگیرید تا برای شــروع  کردن به شــما یاری 

برسانند.

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان درشهرستانها

ه 
ج

و
ت

 ۶۱۰۴ ۳۳77 ۴۳۹7 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 ۶۸۴۵
و یا حساب ۰۱۰۶7۱۳۵۹۵۰۰۹ )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 ۱۱۳۶۵/۳۶۳۱ با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

دوره انتشارنشریات
پست سفارشیپست عادی

سه ماههشش ماههیکسالهسه ماههشش ماههیکساله

3/380/0001/650/000830/0004/490/0002/250/0001/130/000روزانهکیهان فارسی

6/200/0003/100/0001/550/0007/190/0003/600/0001/800/000روزانهکیهان انگلیسی

6/200/0003/100/0001/550/0007/190/0003/600/0001/800/000روزانهکیهان عربی

1/680/000840/000420/0002/585/0003/600/000650/000هفتگیکیهان ورزشی

1/430/000715/000357/5002/335/0001/300/000585/000هفتگیمجله زن روز

1/100/000550/000280/0001/600/000800/000400/000هفتگیمجله کیهان بچه ها

ــــــــ350/000ــــــــ2262/000 ماهانهمجله کیهان فرهنگی

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

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

واحد آبونمان
روابط بین الملل موسسه کیهان 021   سامانه پیام کوتاه: 30001220121284 021  نمابر: 35202438 تلفن: 33913238

1-کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
2- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطالع دهید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.

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

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

فرم تقاضا

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ 

1397/10/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محمدحســین 

ذوالفقــاری طهرانی به شــماره ملــی 0043216031 و 

عبدالحســین بیدآبادی به شــماره ملی 0043821121 

و محمدرضــا آیت الــه زاده شــیرازی بــه شــماره ملی 

0055034241 و امیــر محرابی نــژاد بــه شــماره ملی 

0939700190 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت 

دو ســال انتخاب شــدند. جعفر قارونی جعفری با کد ملی 

0043433324 به عنوان بــازرس اصلی و مهدی نبی پور 

چاکلی با کــد ملــی 6319549807 به عنــوان بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

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

آگهی تغییرات شرکت فناوران اطالعات 
و ارتباطات میعاد شرق سهامی خاص 

به شماره ثبت ۲۰۶۵۱7
 و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۱۳۳۵ 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 

فوق العاده مــورخ 1397/7/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 

ترازنامه و حساب ســود و زیان منتهی به سال مالی 1396 

به تصویب رســید. شــرکت پرورش داده ها به شناسه ملی 

10101147298 و شــرکت صنعتــی و بازرگانی صنام به 

شناسه ملی 10102191894 و شــرکت پرسو الکترونیک 

رادمهــر بــه شناســه ملــی 10102025262 و شــرکت 

کارخانجات مخابراتی ایران به شناسه ملی 10530004647 

به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب 

گردیدند. موسسه حسابرســی هوشیار ممیز به شناسه ملی 

10100439645 به ســمت بــازرس اصلــی و محمدرضا 

صالحــی پناه به کد ملی 0386363285 به ســمت بازرس 

علی البــدل برای مدت یک ســال مالی انتخــاب گردیدند. 

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت گسترش تداوم نور پارسیان 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴77۰۲۴ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۴۰۳۸۳ 
وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد مناقصه عمومی یک 
مرحله ای به شــرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید.
الف- موضوع مناقصه: 

واردات تخم نوغان هیبرید چینی )تولید بهاره سال 2019( 
به تعداد 32000 جعبه از کشور چین )مبلغ تضمین شرکت 

در فرآیند ارجاع کار 1/200/000/000 ریال(
ب- تاریخ، مهلت و محل دریافت اسناد:

 اســناد و اوراق شــرایط مناقصــه از ســاعت 9 مورخ 
98/1/25 لغایت ســاعت 15 مورخ 98/1/28 از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( توزیع می گردد.

ج- تاریخ، مهلت و محل تحویل اسناد: 
آخرین مهلت تحویل و تســلیم اســناد و اوراق شرایط 

مناقصه ســاعت 15 عصر مورخ 98/2/11 می باشــد و 
پیمانکاران متقاضی می بایست فایل اسناد مناقصه را در 
مهلت مقرر ابتدا در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
منعکس و همزمان فیزیک اســناد را به آدرس تهران، 
خیابان طالقانی، نرســیده به پل حافــظ، وزارت جهاد 
کشاورزی، )ســاختمان 8 طبقه(، طبقه اول،  اتاق 108 
)دبیرخانه کمیســیون معامالت( تحویل نمایند. شماره 

تماس 43544566
هزینه چاپ آگهی فوق به عهده برنده مناقصه 

خواهد بود.
دبیرخانه کمیسیون معامالت 
وزارت جهاد کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی
معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

مناقصه عمومی یک مرحله ای
 )نوبت دوم(

م الف110


