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۸ جمادی االول ۱۴۳۷ - شماره ۲۱۲۸۳

هنگامه تعطیالت و سفر که برسد، دل هوای 
رفتن می کند و از جا کنده می شود، وقتی حال 
و هوای سفر به ســرت بزند، دلت پر می کشد 
به طبیعت، به دیار و وطن و جســمت فقط در 
شهر پردود می ماند، دلت پر می زند به شمال و 
دریای خزر، به سوی درختان نارنج و ترنج، دلت 
پرواز می کند به سوی جزایر مرجانی و سواحل 
زیبای جنوب قشــم و کیش، به سوی سواحل 
الک پشت ها که فصل تخم گذاری شان را در بهار 
می توانی به تماشــا بنشینی و ببینی سوسوی 
چراغ کشتی ها در ساحل شنی که پر می شود 
از تخم  الک پشت ها؛ پایت را که روی شن های 
خیس خورده از آب شور جنوب بگذاری پنجره 
دلت به روی هر غم و غصه بسته می شود و پروانه 
وجودت را با خود به اعماق زیبای خلیج فارس 
می برد که گویی غواصی چیره دست شده ای و 
جسارت دیدن مرجان ها و عروس های دریایی 

را پیدا کرده ای.

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 عاقه 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.
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به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 

1394/06/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دو ســال انتخاب گردیدند: 

آقای محمود مرادی به شــماره ملی 0381193381 به سمت رئیس 

هیئت مدیره 

آقای علی مرادی به شماره ملی 0384286828 به سمت نائب رئیس 

هیئت مدیره

آقای ابوالفضل مرادی به شــماره ملی 0386804966 به سمت عضو 

هیئت مدیره و مدیر عامل.

 با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره 

انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت پروفیل چوبی الوان شرق 
سهامی خاص به شماره ثبت 306549 

و شناسه ملی 10103426440

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

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1394/03/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موسســه حسابرسی 
مفید راهبر به شناســه ملی 10861836531 به ســمت بازرس 

قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
شد. ترازنامه و حساب ســود و زیان منتهی به 1393/12/29 به 
تصویب رســید. با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب بازرس، 
انتخاب روزنامه  کثیراالنتشار، تصویب ترازنامه و صورت های مالی 
انتخاب شــده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت 
حقوقی مرقوم ثبــت و در پایگاه آگهی های ســازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری بهاران 
بهشت  البرز سهامی خاص به شماره ثبت 367545 

و شناسه ملی 10320130226

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1394/4/30 و مجوز شماره 
20301/ص مورخ 94/7/7 ســازمان بنــادر و دریانوردی تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد:
آقای منصور عســکری بهبهانی به شماره ملی 1829221930 به سمت 

رئیس هیئت مدیره
آقای مهرداد عســکری بهبهانی به شماره ملی 1828880388 به سمت 

نائب رئیس هیئت مدیره
آقای عبدالزهرا محاتی پور به شــماره ملی 1827860261 به ســمت 

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک سفته بروات 
قراردادها و عقود اســامی تا مبلغ یک میلیون ریال با امضای هر یک از 
اعضا به تنهایی همراه با مهر شرکت و مبالغ بیش از یک میلیون ریال به 

امضای دو نفر از اعضای فوق همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین ســمت مدیران، تعیین دارندگان 
حق امضاء انتخاب شــده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت 
حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های ســازمان ثبت قابل دســترس 

می باشد.

آگهی تغییرات شرکت سیزارک
 سهامی خاص به شماره ثبت 72836

و شناسه ملی 10101177496

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

به اســتناد صورتجلسه هیئت 
 1394/6/3 مــورخ  مدیــره 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
رشــیدی نژاد  داود  آقــای 
ملــی  کــد  شــماره  )بــه 
ســمت  به   )0057611769
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
ریحانــی  حســن  آقــای   -
ملــی  کــد  شــماره  )بــه 
ســمت  به   )0901129021

ریاست هیئت مدیره
هنــرور  جــواد  آقــای   -
ترشــیزی )به شماره کد ملی 
ســمت  به   )0890205663
مدیره  هیئــت  رئیس  نائــب 

انتخاب شدند.
امضــاء کلیه اوراق و اســناد 
بهــادار و تعهدآور شــرکت از 
قبیل چک ها، سفته ها، بروات، 
قراردادهــای عقود اســامی 
و همچنیــن کلیــه نامه های 
اداری با امضاء ثابت مدیرعامل  
با مهــر شــرکت و در غیاب 
مدیرعامل، امضاء رئیس هیئت 
با مهر شــرکت معتبر  مدیره 

می باشد.
با ثبت این مستند تصمیمات 
تعیین دارنــدگان حق امضاء، 
ســمت  تعییــن  و   انتخــاب 
تعیین ســمت  هیئت مدیره، 
مدیران 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 گلجبین سبز
 سهامی خاص به 

شماره ثبت 163821
و شناسه ملی 

10102064221

سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری 

تهران

* یک خانم خانه دار: قباًل به قشم سفر کرده بودم ولی برای تعطیالت امسال نوروز تصمیم گرفتیم با 
تعدادی از دوستان به یک سفر دسته جمعی و گروهی با تور برویم که هم از جذابیت های سفر بهره 

بیشتری ببریم و هم در هزینه ها صرفه جویی کرده باشیم.

نگاهی به راه های گسترش و توسعه گردشگری پایدار- بخش نخست

بوم گردی؛ هویت ایرانی 
در خانه های سنتی

صدیقه توانا

 * معاون گردشگری سازمان میراث 
فرهنگی: از چهار ماه قبل دستورالعمل های 

ستاد هماهنگی خدمات سفر آماده و 
تصویب شده و کارها  برای ساماندهی و 

ارتقاء خدمات سفر ویژه نوروز 95 در ستاد 
مرکزی سفر تصویب

 شده است

* مدیرکل بازاریابی و تبلیغات 
گردشگری: نمایشگاه بین المللی 

گردشگری و صنایع وابسته با شعار 
»میهمان ما باشید« و تم »خانه ایرانی« 
پذیرای مخاطبان مختلفی از 44 کشور 

خارجی و 370 شرکت
 داخلی است.

به غرب کشــور که بار سفر ببندید کوه بیستون 
با نقشــه نگار »فرهاد تراش« تو را به دنیای پر عشق 
شــیرین و فرهاد می برد  یا به شــرق کشور که سفر 
می کنید مشــهدالرضا)ع(، دیار ضامن آهو و شهر امام 
هشتم غریب الغربا، مشهد مقدس غبار از دل و جانت 
پاک می کند، روحی تازه در کالبد خشکیده این روزهای 

ما آدم های افسرده می دمد.
به اواخــر بهمن و اوایل اســفندماه که نزدیک 
می شویم، آرام آرام بوی بهار از هر کوی و برزن که نه 
بلکه از پیامک های تبلیغاتی سفرها و تورهای نوروزی 

به مشامت می رسد.
بــه فکر می روی که پس ، االن وقت برنامه ریزی 
مناسب و دقیق برای سپری کردن یک تعطیات پانزده 
روزه خوب و شیرین و دلچسب است. اگر می خواهید 
نوروزی خوب با یک سفر به یاد ماندنی داشته باشید 

از االن باید به فکر سور و سات سفر باشید.
تجربه نشان داده است که سفرهای دسته جمعی 
بهتر از سفرهای شخصی و خانوادگی است. هم از نظر 
اقتصادی مقرون به صرفه است و هم از نظر گردشگری 
و تفریحی می توانیم با جاذبه های طبیعی، مذهبی و 

گردشگری بهتر و بیشتر آشنا شویم.
آژانس های مسافرتی این روزها حکایت پیچیده ای 
هم دارند و هم ندارند. از این جهت ســهل و آســان 
هستند که مسافرت با تور و گشت و گذار و محل اقامت 
مناســب و غذای محلی را با کیفیت خوب در اختیار 
مسافر قرار می دهند و اگر این تور یک راهنما یا لیدرتور 
حرفه ای هم به اصطاح داشته باشد که سفرت می شود 
نور علی نور و سفری به یاد ماندنی و خاطره ای ماندگار 
برایت به یادگار می گذارد و از ســویی دیگر می تواند 
سفری پرهزینه برای یک مسافر تمام شود اگر نظارت 
از ســوی مسئوالن ذی ربط در معاونت گردشگری بر 

کار این آژانس ها و خدمات مسافران نباشد.
سفرهای به یادماندنی در ایام نوروز

با خانم علیزاده درحالی مشغول صحبت در مورد 
سوژه گزارش می شــوم که صحبتش با خانم منشی  
یکی از آژانس های مسافرتی در منطقه 2 تهران تمام 

می شود.
برنامه سفرش به قشــم را برای هفته اول نوروز 
اوکی کرده اســت. البته ببخشــید رزرو کرده است؛ 
درمورد قیمت تورها از او سؤال می کنم، با رویی گشاده 
آماده پاســخ دادن به سؤاالتم می شود و عیناً آنچه را 
که منشی آژانس به او گفته مسلسل وار برایم می گوید: 
»سفر زمینی به قشم از 27 اسفند تا 2 فروردین، برای 
ســه نفر در یک قطار آرام و کوپه 6 تخته نفری 650 
هــزار تومان و از 10 فروردین تا 13 فروردین، زمینی 

با قطار 515 هزار تومان.
خدمات ویژه تور، اقامت در یک هتل ســاحلی، 
فضایی دنج و تمیز و راحت، گشت جزیره، بیمه، 20 

درصد تخفیفات دریایی و صبحانه.«
ضمن تشکر به خانم علیزاده می گویم: »اطاعات 
کاملی در اختیارم قرار دادی، اما قیمت سفر هوایی را 

از قلم انداختید؟«
می خنــدد و می گوید: »بله، قیمت این ســفر با 
هواپیما به گفته منشــی آژانس نفری یک میلیون و 

250 هزار تومان است.
به او می گویــم: کدام یــک را انتخاب کردید؟ 
می گوید: »ما سه نفر هستیم و چون همسرم از سفر 
هوایی وحشت دارد، سفر با قطار را انتخاب کردم. هر 
چند کمی طوالنی می شود ولی در عوض سفر خوبی 
خواهد بود.« به او می گویم: شــما که هنوز به ســفر 
نرفته اید؟ در پاســخم می گوید: »قبًا ســفر به قشم 
داشــتیم ولی نه با تور و با قطــار رفتیم ولی خیلی 
به ما خوش گذشــت، االن با یکی از دوستانمان و به 
صورت دسته جمعی می رویم، امیدوارم و مطمئنم که 
به ما خوش می گذرد. ســفر با تور حسن زیادی دارد 
و همین که با دوســتان جدید هم آشنا می شویم این 

یک امتیاز است.«
از خانــم علیزاده خداحافظی می کنم و از آژانس 
بیرون می آیم. شــاید ما هم یک ســفر به قشم برای 
ســومین بار البته ایــن بار با تور را بــرای ایام نوروز 

انتخاب کنیم. پیشنهاد خوبی است می شود درموردش 
تا فرصت هست فکر کرد.

ستاد هماهنگی خدمات سفر
از بهمن ماه سال 92 هیئت وزیران مصوبه ای در 
مورد تشکیل ستاد هماهنگی خدمات سفر در تهران 
با ستاد اجرایی خدمات سفر در استانها و مناطق آزاد 
را تصویب کرد تا خدمات مطلوب تری به مســافران 
داده شــود. حال اینکه این ستاد چه فعالیت هایی را 
انجام داده تا نظر مســافران را بــه صورت ایده آل در 
ســفرها تامین کند، سؤالی است که مرتضی رحمانی 
موحد معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی به آن 
پاســخ می دهد. وی در مورد دلیل تشکیل این ستاد 
می گوید: »مهم ترین دلیل تشکیل این ستاد این است 

که از یک نگاه مقطعی و موضوعی به بحث ســفر در 
زمان پیک ســفر به یک مدیریت مســتمر و نظارت 
دائم بر ســفر و خدمات آن در کل سال داشته باشیم 
و چون برای این کار دســتگاه ها از یک موانع حقوقی 
برخوردار بودند این ستاد تشکیل شده و براساس آن 
ستاد مرکزی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
با مسئولیت معاونت گردشگری آغاز به کار کرد و در 

نوروز 93 تجربه فعالیت این ستاد را داشتیم.«
مهندس رحمانی در ادامه صحبت هایش می گوید: 
»آنچه در ذات ستاد و ماموریت آن است، هم افزایی و 
همکاری دستگاه ها به امور مردم و منظم کردن خدمات 
در طول نوروز بود که خوشبختانه به این هم افزایی و 

همکاری رسیدیم.«

وی به برنامه های این ستاد برای نوروز 95 اشاره 
کرد و می گوید: »از چهارماه قبل دستور العمل ها آماده 
و تصویب شده است و کارها جهت ساماندهی و ارتقاء 
خدمات ســفر ویژه نوروز 95 در ســتاد مرکزی سفر 
تصویب شده اســت و به استانداری ها در استان های 
کشور و دبیران ســازمان میراث فرهنگی اباغ شده 

است.«
معاون گردشگری ســازمان میراث فرهنگی به 
ریزبرنامه های این ستاد اشاره می کند و در توضیحات 
بیشــتری می گویــد: »در این مصوبــه یک جدول 
زمان بندی طراحی شــده اســت و همه دستگاه ها بر 
اســاس 26 عنوان فعالیت و زمــان این طرح را اجرا 

می کنند.

رحمانی شروع فعالیت این ستاد را نیمه اول آذر 
ســال جاری و پایان کار ستاد را نیمه اول اردیبهشت 
95 اعام کرده و می گوید: »در پایان نتیجه کار ستادها 
جهت بررسی به ما ارجاع داده می شود تا نواقص و کم 

و کاستی ها بررسی شود.«
وی با بیان اینکه ارکان ستادهای سفر در استانها 
در 10 کمیته تصویب می شود، می گوید: »کمیته حمل 
و نقل و ترافیک، امداد و نجات، امور شهرداری، اسکان، 
نظارت و تنظیم ارزیابی بهداشــتی و محیط زیست و 
کمیته اطاع رســانی و امور فرهنگی ســفر جزو این 

کمیته ها هستند.«
رحمانــی در ادامه می افزاید: »ســازمان میراث 
فرهنگی و گردشــگری براساس وظایف ذاتی سامانه 
09629 را جهــت اطاع رســانی بــه مــردم، آماده 

پاسخگویی به سؤاالت مسافران می داند.
اطاع از وضعیت و نقشــه راهها، نیاز به خدمات 
جــاده ای یا امدادرســانی با کانــون اتومبیلرانی هم 
جزو فعالیت های اعضای این ســتاد است که معاون 
گردشــگری ســازمان میراث فرهنگی به آنها اشاره 

می کند.«
در مورد چگونگی نظارت بر کار وضعیت رسیدگی 
به مســافران از رحمانی می پرسم که در توضیحاتی 
می گوید: »قبل از عید ناظران به استانها می روند تا از 
نزدیک با چگونگی پذیرایی از مسافران بین راهی آشنا 
شوند و نظارت ما به صورت مستقل و تلفیقی است.«
رحمانی در مورد نظارت تلفیقی می گوید: »گاهی 
ناظــران چندین کمیته ،کار نظــارت را با هم انجام 
می دهند و گاهی هم نماینده ســازمان به تنهایی بر 
کار خدمات رســانی نظارت خواهد داشت و همه این 
نظارت در راســتای تامین سفری خوش و ایمن برای 

مسافران در ایام نوروز است.«
وی در ادامه صحبت هایش بر این موضوع تاکید 
می کنــد که رعایت حقوق مردم برای ما مهم اســت 
تا اگرچنانچه خطایی از کســی ســرزد با آن برخورد 
شود بخصوص در ایام پرسفر که این موضوع اهمیت 
بیشتری پیدا می کند و وظیفه ما مردم داری و افزایش 
خدمات است تا مســافران نهایت رضایت مندی را از 

سفر داشته باشند.«
در مورد آمار مسافران و استقبال مردم از سفرهای 
داخلی می پرســم می گوید: »براســاس آماری که در 
اختیار داریم و مسافرانی که در مراکز رسمی سازمان 
اقامت دارند از 25 اســفند 93 تــا 15 فروردین 94، 
شاهد سفر 57 میلیون نفر شب اقامت در نوروز بودیم.«

رحمانی در ادامه می افزاید: »آمار ورودی مسافر 
و توریســت به کشور هم 6 درصد بیشتر از سال قبل 
نسبت به این زمان بوده است و از سویی شاهد کاهش 
قابل توجه خروجی مســافران از کشور بودیم که این 
مســئله نشــان می دهد مردم به گردشگری داخلی 
عاقه مند شده اند ولذا باید ما هم تمام امکانات داخلی را 
برای جذب مسافران داخلی و راحتی آنها فراهم کنیم.«

نهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری
نهمیــن نمایشــگاه بین المللی گردشــگری و 
صنایع وابسته از 27 تا 30 بهمن ماه در محل دائمی 
نمایشــگاه های بین المللی تهــران در فضایی بالغ بر 

31000 مترمربع برگزار می شود.

دکترعلی باقرنعمتی زرگران مدیرکل بازاریابی و 
تبلیغات گردشــگری در گفت وگو با گزارشگر کیهان 
با اعام خبر فوق هدف از این نمایشــگاه را گسترش 
صنعت گردشــگری کشور بیان می کند و در تکمیل 
توضیحاتش می گوید: »این نمایشگاه با شعار »میهمان 
ما باشید« و تم »خانه ایرانی« پذیرای مخاطبان خود از 
جمله مسئوالن سازمان جهانی گردشگری، متخصصین 
و مقامات گردشگری بین المللی جهت معرفی هرچه 

بهتر و ارتقای سطح تبلیغات گردشگری است.«
دکتر نعمتی با اشــاره به اینکه این نمایشگاه به 
منظور حفظ سرمایه های ملی برگزار می شود، می گوید: 
»برگزاری سه همایش گردشگری حال، گردشگری 
ســامت و غذایی در راستای ترویج سنت های اصیل 

ایرانی-اسامی و توسعه گردشگری پایدار است.«
 امینیــان مجــری برپایی این نمایشــگاه هم 
توضیحاتی در مورد راههای ترویج صنعت گردشگری 
می دهــد و می گویــد: »در ایــن نمایشــگاه فعاالن 
گردشــگری بخش خصوصی و دولتی 16 کشــور از 

جمله اسپانیا تایلند، ترکیه، آذربایجان، روسیه، یونان، 
ایتالیا... حضور دارند که فضایی بالغ بر 600 مترمربع 

را در برمی گیرد.«
وی در ادامه هدف از برپایی این نمایشــگاه 
را تبدیل شــدن کشــورمان به قطب گردشگری 
در حوزه نمایشــگاهی در منطقه عنوان می کند 
و می گوید: »با توجه به روند روبه رشدی که این 
نمایشگاه دارد، پیش بینی می شود این انتظارات 
برآورده شــود و نمایشــگاه ایران حرف اول را در 

سطح منطقه بزند.«
امینیان می گوید: »در این نمایشگاه 414 شرکت 
حضور دارند که 370 شــرکت ایرانی و 44 شــرکت 
خارجی نیز به فعالیت مشــغول هستند، ضمن آنکه 
200 دفتر آژانس خدمات مسافرتی هم حضور خواهند 

داشت و به ارائه خدمات خود می پردازند.«

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای )6/م/۹۴( 
خرید کیت، آنتی ژن و مواد آزمایشگاهی

دبیرخانه کمیسیون مناقصات سازمان دامپزشکی کشور

سازمان دامپزشکی کشــور در نظر دارد نســبت به تامین نیاز خود به 
کیت، آنتی ژن و مواد آزمایشــگاهی )به شــرح مندرج در اسناد مناقصه( با 
اولویــت تولیدکنندگان داخلی از طریق مناقصــه عمومی اقدام نماید. لذا از 
کلیه متقاضیان واجد شــرایط دعوت می نماید جهت دریافت اسناد مناقصه 
با در دســت داشــتن معرفی نامه در ســاعات اداری به آدرس تهران خیابان 
ولی عصر)عج( ابتدای خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی 

کشور - دبیرخانه کمیسیون مناقصات مراجعه نمایند.
آخرین مهلت دریافت اســناد مناقصه: تا ســاعت 16 عصر روز شنبه مورخ 

 1394/12/1
آخریــن مهلت تحویل پیشــنهادات: ســاعت 9 صبح روز سه شــنبه مورخ 

1394/12/11
میزان ســپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 50/000/000 ریال )پنج میلیون 
تومان( می باشــد که می بایســت به صورت ضمانتنامــه بانکی )قابل تمدید 
به درخواســت سازمان دامپزشکی کشــور(، یا واریز نقدی به حساب شماره 
37279/58 نــزد بانــک مرکزی جمهوری اســامی ایران بنام ســازمان 

دامپزشکی کشور و یا اوراق مشارکت )بی نام( ارائه گردد.
تلفن تماس: 3-88953400 )داخلی 2109، 2128(

اطاعات فوق در پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات و همچنین سایت سازمان 
به آدرس WWW.IVO.IR قابل دریافت است.

وزارت جهاد کشاورزی 
سازمان دامپزشکی کشور

شــرکت مهندسی پناه ســاز ایران در نظر دارد نسبت به 
فروش دو دســتگاه دیزل ژنراتــور 325 کاوا MAN آلمان از 
طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از عاقه مندان به شرکت 
در مزایده دعوت می شــود از تاریخ چــاپ آگهی تا پایان وقت 
اداری مورخه 94/12/4 جهت دریافت اســناد مزایده و بازدید 
و ارائه پیشــنهاد قیمت پس از واریــز مبلغ 100/000 ریال به 
حساب 170801733 نزد بانک تجارت به نام شرکت مهندسی 
پناه ســاز ایران و ارائه اصل فیش به آدرس تهران- خ کریم خان 
زند- خ شهید عضدی شمالی- نبش خ دهم پاک )93( طبقه 
اول- دبیرخانه کمیســیون معامات مراجعه نمایند. شــماره 

تماس 88801179 )داخلی 1072(
هزینه آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

آگهی مزایده


