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گام های حساب شده
 با برنامه ریزی بر پلکان زندگی

نگاهی به ملزومات زندگی با برنامه برای کسب موفقیت بیشتر- بخش پایانی مدت هاست که یک آموزشگاه زبان سر 
کوچه شان افتتاح شده که خیلی هم قیمت 
مناسبی دارد. اما او به رغم اشتیاق به آموختن 
هر بار پیش خودش یک بهانه می آورد. دیگر 
از من گذشته! و یا وقت نمی کنم و یا از اداره 
اما همکارش  و...  می آیم ذهنم خسته است 
دوسالی می شود که همین کالس ها را پیگیری 
می کند. این زبان آموزی برایش انگیزه شده 
وحتی توانسته کارهای ترجمه ای کوچک در 
کنار شــغل اصلی اش بپذیرد. این روزها هر 
می آید،  کارشان  محل  مهمان خارجی  وقت 
همکارش به اتاق رئیس فرا خوانده می شود 

وهمه حسرت پشتکار او را می خورند.
خیلی هــا تصور ذهنی شــان این اســت که 
برنامه ریزی مو به مو فقــط مختص مهمانی های 
بزرگ مثل عروســی، مســافرت و یا مراسم ها و 
مهمانی های ویژه است. هیچکس به ذهنش خطور 
نمی کند که برنامه ریزی روزانه تا چه حد می تواند 
در رشد و پیشرفت همه جانبه زندگی یک شهروند 
دخیل باشــد؟! افراد زیادی از اهمیت برنامه ریزی 
برای رویدادها و اتفاقات مهم زندگی مطلعند، اما 
اندک شمارند کسانی که از اهمیت برنامه ریزی برای 
تمام زندگی خود آگاه باشند. گفته می شود که مردم 
اغلب برنامه ریزی نمی کنند که شکســت بخورند، 
بلکــه در برنامه ریزی کردن شکســت می خورند. 
روشن است که راه انداختن یک مراسم عروسی یا 
مسافرت بدون برنامه ریزی تقریباً فاجعه آمیز است، 

اما در مورد کل زندگی تان چطور؟!
زندگی برنامه ریزی شده
 به شما هدف می بخشد

عماًل ســه راه پیش روی شماست: یا خودتان 
ســبب روی دادن اتفاقات زندگی شوید یا کناری 
بایستید و روی دادن آن اتفاقات را نظاره گر باشید و 
یا از اتفاق افتادن آنها گیج و مبهوت بمانید. چنانچه 
بخواهید که هماهنگ و مطابق با امیال خود زندگی 
کنید باید در شــمار آن گروه از افرادی باشید که 
خود سبب پیش آمدن رویدادها می شوند. بنابراین 

لزوما و باید برنامه ریزی کنید.
ســارا ترابی یک مشــاور می گوید: »زندگی 
برنامه ریزی شده، به شما جهت می دهد، برنامه ریزی 
این فرصت را در اختیارتان قرار می دهد که بدانید به 
کجا قرار است بروید و چطور باید به آن جا بروید؟ 
در غیراین صورت وقت خود را برای کارهایی بیهوده 
تلف خواهید کرد. برنامه زندگی برای شما مراحل 
رسیدن به رویاهایتان را به شما نشان خواهد داد. 
چنانچه تاکنون رویاهایتان برای شما غیرممکن و 
دست نیافتنی می نمود، شاید به این دلیل بوده است 
که شما هیچ طرح و برنامه ای برای رسیدن به آنها 
آماده نکرده اید. اگر زندگی تان را به شانس و اقبال 
واگذار کنید یا اجازه بدهید که دیگران زندگیتان را 
کنترل کنند، بی تردید ناامید و دلسرد خواهید شد. 
یک زندگی برنامه ریزی شده کنترل زندگی را در 
دستان شما قرارمی دهد و به شما آرامش می دهد. 

بدون برنامه دچار گیجی و سردرگمی خواهید شد 
که کجا بروید و روزهایتان را چطور بگذرانید؟ یک 
زندگی برنامه ریزی شده به شما هدف می بخشد. 
وقتــی تصمیم می گیرید کــه روی برنامه زندگی 
کنید، یعنی قصــد دارید هدفمند زندگی کنید و 

دیگر زندگی کردنتان، بودن خالی نیست.«
این مشاور درباره اهمیت زندگی برنامه ریزی 
شــده ادامه می دهد:»شــور و اشتیاق،حاصل یک 
زندگی برنامه ریزی شده است. تحقق پیشرونده یک 
هدف واقعا ارزشمند است. وقتی هدفی پیش روی 
خود داشته باشید، با شور و اشتیاق بیشتر زندگی 
می کنیــد. برنامه ریزی و هدفمند بودن در زندگی 
سبب می شود به همان شیوه ای که دوست دارید 
زندگی کنید با حداقل نیاز به دیگران؛در نتیجه خود 

را به تدریج قدرتمندتر می یابید.شکرگزار نعمت های 
خداوند باشید. شما ناظر فعال و آگاه هر آن چیزی 
خواهیــد بود که خدا به شــما داده و برنامه ریزی 
برای زندگیتان نشــان می دهد که به نعمات خدا 
احتــرام می گذارید. با برنامه ریــزی، بصیرتی در 
ناخودآگاهتان می کارید ودر حقیقت ناخودآگاهتان 
را به خدمت می گیرید.آزادی و راحتی خیال، حاصل 
یک برنامه ریزی حســاب شده است. چنانچه برای 
شکل دادن به سرنوشتتان آزادی طلب کنید، واقعا 

آزاد خواهید بود.«
کارهایی را که امروز می توانید انجام دهید 

آدم تنبلی هستم و این روش ساده نشان می دهد 
که با تمام تنبلی چطور کارهای روزانه ام را کامل انجام 

می دهم و انباشته نمی شوند برای روز آخر!

متد را به کســانی که از بی نظمی درکارهایشــان 
به شدت خسته شــده اند و در زمینه برنامه ریزی 
یک کلکســیون از روش های مختلف و برنامه های 
کامپیوتری و سرویس های آنالین را امتحان کرده اند 
که هیچ نتیجه ای برایشان به همراه نداشته، شدیدا 

توصیه می کنم.« 
یک دقیقه برنامه ریزی 

ده دقیقه وقت صرفه جویی
افراد موفق می دانند که باید هر روزشان مفید 
و پربار باشد و به همین دلیل سعی می کنند از هر 
روزشــان بیشترین استفاده ممکن را ببرند،چه در 
جهت رشد فردی و چه در جهت رشد کاری خود. 
ابزاری که برای انگیزه دادن به خودشــان استفاده 
می کنند، برنامه روزانه شان است. وقتی عادت کنید 
که برای هر روزتان برنامه داشته باشید، روی کارها 
تمرکز بیشتری داشته و اولویت های آن روز را خوب 
می فهمید. با این روش احتمال انجام شدن کارها 

خیلی بیشتر است.
 علی زینت خواه یک روانشناس در باب اهمیت 
برنامه ریزی روزانه و ضرورت تمرکز بر کارهایی که 
دراولویت قرار دارند، توضیح می دهد: »ربع ساعت 
ازهرشب را صرف برنامه ریزی برای روز آینده کنید.

متخصصین می گویند یک دقیقه برنامه ریزی، در 10 
دقیقه وقت شما در اجرای کار صرفه جویی می کند. 
اگر برای برنامه ریختن تا روز بعد صبر کنید، ممکن 
است خیلی اتفاقات بیفتد که فکرتان را منحرف کند 

و نتوانید روی برنامه تمرکز داشته باشید. وقتی از روز 
قبل برنامه تان را آماده داشته باشید، می توانید هر 
اتفاق دیگری که در طول روز افتاده را درنظر گرفته 
و به برنامه تان اضافه و کم کنید. همچنین وقتی شب 
قبل برنامه ریزی می کنید، باعث می شوید که ذهن 
ناخودآگاهتان در طول شب روی این برنامه ها کار 
کند و بعد که صبح بیدارشدید، می دانید که دقیقاً 
چــه کار باید بکنید و دیگــر وقتتان را برای اینکه 

ببینید چه باید بکنید یا نکنید؟هدر نمی دهید.«
وی ادامه می دهد:»یک لیســت -به اصطالح 
لیست مستر-تهیه کنید.این لیست از همه کارهایی 
که فکرش را بکنید تشکیل شده است.اگر کاری به 
فکرتان می رسد که الزم است انجام دهید، فوراً آن 
را در این لیســت جای دهید.هیچ تعهدی به انجام 
همه کارهایی که در لیست مستر نوشته شده است 
ندارید. هدف این لیست این است که صرفاً کارهای 
مد نظرتان را فراموش نکنید. هر کار دیگری هم که 
در طول روز به ذهنتان می رســد را به این لیست 
اضافه کنید. در کنار این لیســت باید یک لیســت 
نیــز از حتما های روزانه تهیه کنید.این لیســت از 
کارهایی تشکیل شده که باالترین اولویت را دارند و 
سنگین ترین نتیجه را در بر خواهند داشت، چه مثبت 
و چه منفی. برای تنظیم این لیست وقت بگذارید و 
خوب فکر کنید چون وقتی کاری وارد این لیســت 
می شود باید تا آخر روز بعد بی بر و برگرد انجام شود. 
کارهایی که در این لیست نوشته می شوند به هیچ 
وجه نباید به تاخیر بیفتند چون باعث می شود که 
اینکار برایتان شکل عادت دربیاید و به اولویت های 
روزانه تان بی توجه شوید. این لیست باید کوتاه بوده 

و بیشتر از 6 مورد روی آن نوشته نشده باشد.«
این روانشناس در ادامه به ضرورت تهیه لیست 
ســومی نیز اشاره دارد.وی درادامه می گوید: »یک 
لیست نیز از بایدهای روزانه تهیه کنید. این لیست 
شامل کارهایی می شود که باید در طول روز انجام 
دهید اما حتمی و الزم نیستند که بخواهید آنها را 

روی لیســت حتماها قرار دهید. این کارها را باید 
بعد از اتمام کارهای نوشته شده در لیست حتماها 

به انجام برسانید.«
استثنائات در برنامه ریزی روزانه 

زینــت خــواه در تکمیــل صحبــت هایش 
بــه بیان اســتثناها در برنامه روزانــه پرداخته و 
می گوید:»ســاعت های خاصی در روز هستند که 
بــه یک مالقات خاص تعلق دارنــد. وقتی قراری 
با کســی می گذارید حتماً آن را روی تقویم خود 
یادداشــت کنید و بعــد آن قرارها را بــه برنامه 
روزانه تان منتقل کنید. خیلی از کارهای قید شده 
در لیست روزانه تان هستند که می توانید انجام آنها 
را به دیگران واگذار کنید. افراد موفق می دانند که 
نمی توانند همه کارهایشان را شخصاً تمام کنند و 
همیشه خیلی از کارهایشان را به کسانی می سپارند 
که انجام دهند. اگر می بینید که چند روز پشــت 
سر هم کارهایتان را نیمه تمام می گذارید و به روز 
بعد معوق می کنید آنوقت باید از خودتان بپرسید 
چرا آن روز اول این کار در لیست تان بوده است و 
چه ارزشــی در زندگی تان دارد؟ تا می توانید نباید 
بیشتر از سه روز کاری را به تاخیر بیندازید. معموالً 
چیزی که از خیلی برنامه ریزی ها جا می ماند تنظیم 
ساعتی برای خوردن غذاست. این مسئله اهمیت 
زیــادی دارد، اول به این دلیل که در پولتان صرفه 
جویی کرده و برای غذاخوردن بیرون نمی روید، و 
دوم اینکه برای سالمتی تان بهتر است. خیلی از افراد 
موفق برای صرفه جویی در وقت به رستوران های 
فست فود می روند و وضعیت سالمتی شان هم وخیم 
است. یادتان باشد، مدیریت زمان، مدیریت زندگی 
است و باالترین اولویت زندگی، خودتان هستید.«

وی به عنوان آخرین توصیه می گوید:»اعالن های 
بســیاری اطراف مرورگر پرسه می زنند؛ ایمیل ها، 
شــبکه های اجتماعی، پیغام رســان ها و بسیاری 
نمونه های دیگر که با اطالع رســانی های غیرفوری 
و غیرضــروری خود به صــورت دائم موجب پرت 
شــدن حواس و از بین رفتن تمرکز و زمان شــما 
می شوند. نوتیفیکیشــن ها را خاموش )غیرفعال( 
کنید. تنها زمانی به چک کردن ایمیل ها بپردازید 
که از قبل زمانی را برای سر و کله زدن با ایمیل ها 
در نظر گرفته باشید. تنها زمانی به سراغ شبکه های 
اجتماعی بروید که زمان مشخصی برای یادگیری 
مسائل جدید یا سرگرمی در اختیار داشته باشید. 
این استراتژی را در گوشی موبایل خود نیز به همین 
شکل به اجرا درآورده و سرویس نوتیفیکیشن ها را 
در هنگام تمرکز بــر یک فعالیت خاص، خاموش 

کنید.«

* سارا ترابی یک مشاور: برنامه ریزی این فرصت را در اختیارتان قرار می دهد 
که بدانید به کجا قرار است بروید و چطور باید به آن جا بروید؟ در غیراین 

صورت وقت خود را برای کارهایی بیهوده تلف خواهید کرد. برنامه ریزی روزانه 
سبب می شود به همان شیوه ای که دوست دارید زندگی کنید با حداقل نیاز به 

دیگران؛ در نتیجه خود را به تدریج قدرتمندتر می یابید.
* * *

* یک دانشجو: اولین قدم، برنامه ریزی برای یک روز کاری 
است. دقت کنید فقط برای یک روز کاری برنامه ریزی کنید و 

کارهایی که می توانید امروز کامال انجام دهید را فهرست کنید. 
اگر متوجه باشید نکته اینجا است که نباید فهرست کارهایی را 
که باید امروز انجام دهید، تهیه کنید؛ بلکه فهرست کارهایی را 

که می توانید امروز تمام و کمال انجام بدهید، فهرست کنید.

* علی زینت خواه یک 
روانشناس: ربع ساعت از هر 

شب را صرف برنامه ریزی 
برای روز آینده کنید. 

متخصصین می گویند یک 
دقیقه برنامه ریزی، در 10 

دقیقه وقت شما در اجرای 
کار صرفه جویی می کند.

* * *

این جمالت را سعید یک دانشجو در وبالگش 
نوشته است. وی برایمان می گوید: »همیشه نسبت 
به انجام و برنامه ریزی برای تمام کارهایم وسواس 
داشــته ام و روش ها و متدهای مختلف را امتحان 
کرده ام. اما برای 4 ســال می شود که فقط از یک 
روش بسیار ساده استفاده می کنم، و بسیار خوب 
هم جواب داده و تمام کارهایم را به خوبی توانسته ام 
انجام بدهم و از انباشته شدن آنها جلوگیری کنم و 

همیشه به وقت باشم.«
این دانشجو در باب ریزه کاری شیوه برنامه ریزی 
روزانه اش توضیح می دهد: »بسیار ساده است، فقط 
یک قلم و کاغذ کار دارد. تعجب کردید؟ درســت 
اســت به همین ســادگی، دقیقا همان چیزهایی 
کــه از قدیــم بوده انــد؛ قبل از اینکه اســمارت 
فون ها، اپلیکیشن ها وبرنامه های کامپیوتری برای 
برنامه ریزی و مدیریت زمان شما بوجود بیایند.اولین 
قدم، برنامه ریزی برای یک روز کاری اســت. دقت 
کنیــد فقط برای یک روز کاری برنامه ریزی کنید 
و کارهایی که می توانید امروز کامال انجام دهید را 
لیست کنید. اگر متوجه باشید نکته اینجا است که 
نباید لیست کارهایی را که باید امروز انجام دهید، 
تهیه کنید؛ بلکه لیســت کارهایی را که می توانید 
امروزتمام و کمال انجام بدهید،لیســت کنید.این 
روشی است که من برای چهار سال انجام داده ام 
و هیچ گاه بــه فکر تغییر دادن این متد نبوده ام، 

چون نتیجه خوبی از آن گرفته ام.«
وی در تکمیل صحبت هایش می گوید: »این 
روش را حتما یک بار انجام دهید، قول می دهم که 
نتیجه مثبتی بگیرید. این روش برای افرادی که در 
کارهایشان پراکندگی زیادی وجود دارد و همیشه از 
نداشتن نتیجه مثبت در روزهای کاریشان گله مند 
بوده اند، خوب است. اگر انجام دادید و موفق بودید 
این روش را برای دوستانتان هم که از این مشکل 
بی حوصله شده اند، پیشنهاد کنید. من هم ازچهار 
سال پیش تصمیم کبری به انجامش گرفته ام. این 

n گالیا توانگر

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه نوبت دوم
شرکت تعاونی خدمات مهندسی ایمنی 

کارکنان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
تهران به شماره ثبت ۲۳۱۳۳۳

با توجه به عدم رســمیت جلسه نوبت اول مجمع در مورخ 94/4/21 
بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم دعوت می گردد تا در مجمع عمومی 
عادی ســالیانه نوبت دوم که راس ســاعت 15 الی 17 روز سه شنبه 
مورخ 94/5/13 در محل دفتر شــرکت تعاونی واقع در خیابان شهید 
ســپهبد قرنی نرســیده به پل کریم خان اول کوچه شهید باجول زاده 

پالک 19 طبقه سوم برگزار می گردد حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین قانونی 
2- طرح و تصویب صورت مالی منتهی93/12/29

3 - انتخاب بازرسین
هیئت مدیره

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 
93/5/21 و مجوز شــماره 66461 مورخ 93/12/12 
سازمان هواپیمایی کشور 1393/5/21 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد: 
ترازنامه و حســاب سود و زیان شرکت منتهی به سال 

1392 مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی امین محاسب روش با شناسه ملی 
101005382203 بــه عنوان بــازرس اصلی و آقای 
غالمعلی موحــدی اصل فرزند اصغر به شــماره ملی 
5099533035 به ســمت بازرس علی البدل شرکت 

برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس، تصویب 
ترازنامــه و صورت های مالی انتخاب شــده توســط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 
ثبت و درپایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس 

می باشد.

آگهی تغییرات شرکت صنایع هواپیماسازی ایران 
سهامی خاص به شماره ثبت 26740

و شناسه ملی 10100722073

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

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1393/12/23 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: موسسه حسابرسی روشنگربصیر 
به شــماره ملــی 10100528627 
به ســمت بــازرس اصلــی و آقای 
ســامان دانشــمند به شــماره ملی 
بازرس  ســمت  به   2121320709
علی البدل برای مدت یک سال مالی 
انتخاب شــدند. با ثبت این مستند 
انتخاب  بــازرس  انتخاب  تصمیمات 
شــده توســط متقاضی در ســوابق 
مرقوم  حقوقی  الکترونیک شخصیت 
ثبت و در پایگاه آگهی های ســازمان 

ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی  تغییرات شرکت 
بی بی کیو ایرانیان نوین 
سهامی خاص به شماره 
ثبت 431753 و شناسه 
ملی 10320835721

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری 

تهران

به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومی بطــور  فوق العاده مورخ 
ذیل  تصمیمــات   1393/11/21

اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره بشــرح زیر 
بمدت دو سال انتخاب گردیدند.

- آقای جعفر عبدی به شــماره 
ملی 0057643989

- خانم منیره باقری نویســی به 
شماره ملی 0071717188

- آقای مســعود حســین زاده به 
شماره ملی 0046945326

آگهی تغییرات شرکت 
پارس کاویان کاوه 

سهامی خاص به شماره 
ثبت 295680 
و شناسه ملی 

10103328844

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری 

تهران

مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه تهران

موضوع مناقصه: حفر چاه نیمه عمیق آب به عمق 140 متر 
در انبار نفت ری

مدت انجام کار: 90 روز
نــوع و مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: مبلغ ســپرده 
شــرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه 
نقد به حســاب ســیبای 4120010106001 با شناسه واریز 
38300000041 به نام شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه تهران نزد بانک ملی شعبه اقبال و دریافت رسید وجه 

از خزانه منطقه تهران.
شرایط متقاضی و مدارک الزم:

1- گواهی تأیید صالحیت با داشــتن حداقل رتبه 5 در رشــته 
ابنیه، ســاختمان و یا تأسیســات، تجهیزات و یا رشــته چاه از 

معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی ریاست جمهوری
2- تصویر اساســنامه، آگهی تأسیس شــرکت و آگهی آخرین 

تغییرات در روزنامه رسمی.
3- تصویر کد اقتصادی و شناسه ملی شرکت.

4- تصویر کارت ملی، شناســنامه، مدرک تحصیلی و ســوابق 
شغلی مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت.

5- عدم وجود ســوء عملکرد در پیمان های ســنوات گذشــته 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی.

6- سوابق مالی شرکت کنندگان در مناقصه )از جمله صورت های 
مالی حسابرسی شده شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت 
گردش وجوه نقد و یادداشــت ها و توضیحات همراه صورت های 

مالی و...(
7- مدارک و سوابق موردنیاز الزامات HSE مناقصه گزار.

8- اصل گواهی امضاء شخص و یا اشخاصی که طبق اساسنامه و آگهی 

تغییرات شرکت مجاز به امضاء اسناد تعهدآور شرکت می باشند.
* ارایــه اصل و یا کپی برابر اصل مدارک فوق االشــاره در زمان 

بازگشایی پاکات الزامی است.
نشــانی و محل دریافــت و تحویل اســناد مناقصه: 
دریافت اســناد و تســلیم پیشــنهادات )تحویــل پاکت الف 
)تضمیــن(: پاکت ب )اســناد و مدارک مناقصــه( و پاکت ج 
)پیشــنهاد قیمت( بــه صورت الک و مهر شــده و جداگانه(؛ 
بــه آدرس تهــران، خیابــان ســمیه تقاطــع خیابــان بهار 
جنوبی ســاختمان پخــش فرآورده های نفتــی منطقه تهران 
طبقــه چهــارم اطــاق 414 دبیرخانه کمیســیون مناقصات 
تلفکس تماس: 77654728 و قابل برداشــت از ســایت های 

(http://monaghese.niopdc.ir و http://ietc.mporg.ir)
ضمناً متن آگهی در سایت http://www.shana.ir نیز درج 

می گردد.
مهلت تحویل اســناد: از تاریخ چاپ آگهی لغایت پایان وقت 

اداری روز دوشنبه مورخ 94/5/5
تاریخ و محل بازدید/ جلســه توجیهی: ساعت 9:30 صبح 

روز شنبه مورخ 94/5/10 در انبار نفت ری
آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد: پایان وقت اداری روز شنبه 

مورخ 94/5/17
تاریخ و مکان گشــایش پاکات: از ســاعت 14 روز یکشنبه 

مورخ 94/5/18 در سالن جلسات ستاد منطقه تهران
حداقــل تعــداد مناقصه گران جهت گشــایش پاکات: 

2مناقصه گر.
تاریخ انعقاد قرارداد: حداکثر تا پایان مدت اعتبار پیشــنهاد 
)مدت قابل تمدید از تاریخ پایان مدت اعتبار پیشــنهاد به مدت 

شش ماه می باشد(.
روابط عمومی

آگهی مناقصه ۹۴-۱5
آگهی فراخوان تجدیدمناقصه عمومی 

یک مرحله ای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
منطقه تهران

نوبت اول
شماره مزایده 

۱-ح۹۴/۴/۱
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل در نظر دارد 23 دستگاه 
خودروی قابل شــماره گذاری خویش را از طریق برگــزاری مزایده عمومی به فروش 

رساند.
از متقاضیان واجد شــرایط دعــوت به عمل می آید از تاریخ انتشــار آگهی نوبت دوم 
حداکثر به مدت ده روز جهت خرید اوراق مزایده و کســب اطالعات بیشــتر به دفتر 
امور حقوقی و قراردادهای دانشــگاه به نشــانی زابل - میدان جهاد - خیابان شــهید 

باقری - ستاد مرکزی دانشگاه دریافت نمایند.
متقاضیان جهت دریافت اوراق مزایده الزم اســت مبلغ 200/000 ریال را به حســاب 
2178532623004 نزد بانک ملی به نام دانشــگاه علوم پزشــکی زابل واریز نموده و 
پس از ارائه رسید بانکی اسناد مزایده را دریافت نمایند و سپس با توجه به مندرجات 
آن پیشنهاد قیمت خود را تنظیم و حداکثر ده روز پس از آخرین روز فروش اسناد به 

نشانی فوق و دفتر حراست دانشگاه تسلیم نمایند. 
ضمنا هزینه انتشار آگهی و کارشناسی برعهده برندگان مزایده می باشد.

تلفن تماس: 05432237451 دفتر حقوقی

نوبت اول


