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آگهی تغییرات شرکت ساختمانی پاز سهامی 
خاص به شماره ثبت 21577 و شناسه ملی 

10100671309

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )160181(

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1396/6/7 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار 

ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای محمد مومنی به کد 

ملی 0031738206 خانم مینو مومنی به شماره ملی 0450107620 

خانم مونا مومنی به شماره ملی 0070628092 

آگهی تغییرات شرکت تهران پلی استر تاپس 
سهامی خاص به شماره ثبت 215000 

و شناسه ملی 10102563826 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت  ها و موسسات غیرتجاری تهران )160185(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/11/25 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان تهران- شهرستان 

تهران- بخش مرکزی- شهر تهران- هفت تیر خیابان فجر خیابان 

شهید سرتیپ نعمت اله لطفی پالک 106 طبقه سوم واحد 7 کدپستی 

1589754819 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق 

اصالح گردید. 

شرکت تهران پلی استر تاپس سهامی خاص
 به شماره ثبت 215000 

و شناسه ملی 10102563826

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )160184(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1396/11/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای سیدعلی 

اصغر طباطبائیان به شماره ملی 4579201221 به عضو هیئت 

مدیــره )به جای آقای محمد پرنیانپور( برای بقیه مدت تصدی 

انتخاب گردید.

❖

❖

❖

یک مشاور: برنامه ریزی بدون عمل مانند 
نقشه ساختمانی می ماند که هیچ گاه به 
مرحله ساخت نمی رسد. بنابراین تالش 
کنید فقط به اندازه یک دهم زمانی که 

وقت می گذارید و برنامه ریزی می کنید، 
وقت بگذارید و به عمل بپردازید. در 

واقع کمی عمل گرا شوید.

یک فعال مباحث انگیزشی:  مهارتی 
را انتخاب کنیم و سعی کنیم تعدادی 

خرده مهارت در زیر آن بنویسیم و این 
مهارت ها را آن قدر کوچک و کوچک تر 

کنیم تا نهایتا به حدی برسد که با 
صرف زمان و انرژی کم، قابل دستیابی 

باشد. تا پایان سال، فرصت زیادی 
است و می توانیم فهرست بلند باالیی 

از خرده مهارت ها را تنظیم کنیم و یاد 
بگیریم.

یک دانشجو: خیلی ها را می شناسم که 
خوب برنامه ریزی دارند، اما وقتی که 

زمان اجرا می رسد با هزار و یک بهانه 
واهی اجرا کردن برنامه شان را به تعویق 

می اندازند. در واقع برای موفقیت باید 
مرد میدان عمل بود.

به اســتناد صورتجلسه هيئت مدیره مورخ 1396/6/7 

تصميمات ذیل اتخاذ شــد: آقای محمد مومنی به کد 

ملی 0031738206 به سمت مدیرعامل و رئيس هيئت 

مدیره خانم مينو مومنی به شماره ملی 0450107620 

به سمت نائب رئيس هيئت مدیره خانم مونا مومنی به 

شماره ملی 0070628092 به سمت عضو هيئت مدیره 

تعيين گردیدند. کليه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور 

شــرکت از قبيل چک، سفته بروات، قراردادها و عقود 

اســامی و اوراق عــادی و اداری با امضاء آقای محمد 

مومنی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی پاز
 سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۷۷ 

و شناسه ملی ۱0۱006۷۱۳0۹

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۱60۱۸۲(

به استناد صورتجلسه هيئت مدیره مورخ 1396/11/25 
تصميمات ذیل اتخاذ شــد: اعضای هيئت مدیره برای 
بقيه مدت تصدی بــه قرار ذیل تعيين گردیدند: آقای 
محمدمهدی قندهاری به شماره ملی 0043664334 
بــه عنوان عضو هيئت مدیره و مدیرعامل آقای ســيد 
علی اصغر طباطبائيان به شــماره ملی 4579201221 
به عنوان نایب رئيس هيئت مدیره آقای سيد علی نقی 
سيدخاموشــی به شــماره ملــی 0038748347 به 
نمایندگی از شــرکت ریسندگی و بافندگی مطهری به 
شناسه ملی 10102245323 به عنوان رئيس هيئت 
مدیره کليه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبيل چک سفته بروات و عقود اسامی و غيره با امضا 
دو نفــر از اعضا هيئت مدیره و همراه با مهر شــرکت 

معتبر می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت تهران پلی استر 
تاپس سهامی خاص به شماره ثبت 
۲۱۵000 و شناسه ملی ۱0۱0۲۵6۳۸۲6 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت  ها و موسسات غیرتجاری تهران )۱60۱۸6(

تقویم رومیزی جدید که بر میز کاری تان خوش 
می نشیند، شــما را به هول و هراس شروع دوباره 
می اندازد. شروع دوباره همیشه سخت است، اما اگر 
واقعا بدانید از روزهای پیش رویتان چه می خواهید 
و با برنامه و نقشــه راه به پیش بروید، موفق ترین 
خواهید بــود. برای یــک برنامه ریزی صحیح در 
آستانه سال جدید ابتدا باید خودتان، توانمندی ها 

و خواسته هایتان را بشناسید و ارزیابی کنید.
 در برنامه ریزی برای زندگی بعضی افراد بعد از کمی 
فکر کردن می دانند چه می خواهند؟ ولی خواسته هایشان 
را دنبال نمی کنند، اما بعضی دیگر به درستی اهدافشان را 
نمی شناسند و نمی دانند در زندگی چه چيزی می خواهند؟ 
این افراد می توانند برای آگاهی از اهدافشان کارهای زیر 

را انجام دهند:
زمانی برای فکر کردن اختصاص دهيد. به چيزهایی 
که برایتان مهم است فکر کنيد. به چيزهایی فکر کنيد که 
دوست دارید بعد از مرگ مردم راجع به شما بگویند. ليستی 
از کارهایی که دوست دارید در زندگی انجام دهيد آماده 
کنيد، چيزهایی که برایتان جالب و هيجان انگيز هستند و 

از این ليست بهترین کارها را انتخاب کنيد.
اکنــون به کارهایی که در 6 ماه یا یک ســال آینده 
دوست دارید انجام دهيد، فکر کنيد و چيزهای مختلفی 

که دوست دارید را پيدا کنيد.
نوشتن اهداف در برنامه ریزی مهارتی

- مدتی است که نمی دانم چرا از نوشتن هدف هایم، 
طفره می روم؟ به تازگی متوجه شدم که جنس هدف هایم 
را نمی شناســم و نمی دانم اولویت با کدام هاست؟ گاهی 
اهدافم از جنس اعداد اســت، گاهــی از جنس عادت و 
گاهی فعاليت! برای همين هميشه ذهنم مشغول است و 

به نتيجه ای هم نمی رسم.
لطفا من را راهنمایی کنيد، چه کار باید کنم؟ چگونه 
اهدافم را بنویســم؟ به خصوص از ابتدای سال تا همين 
امروز، هر روز می گویم امروز اهدافم را می نویســم، امروز 
می نویسم و تا همين امروز ننوشتم! ولی حتما امروز خواهم 

نوشت و روی کاغذ خواهم آورد.
 جمله ای زیبا در جایی به چشمم خورد، که برایتان 
هدیه می دهم: »هر آن چيزی که از جنس موفقيت است، 
نه عدد است نه عنوان! از جنس مهارت است.« چيزی که 

کمبودش را در خودم خيلی حس می کنم.
فکر می کنم عادت درســت، مهارت درست پرورش 

می دهد و دستاورد درستی هم به همراه دارد.
- از سال های اول دبيرستان به بعد، تقریبا هميشه برای 
زندگــی ام برنامه ریزی و هدف گذاری کردم و اطرافيانم را 
ترغيب )و گاهی وادار( به این کار کردم. روش های مختلف 

هم تست کردم، مدل درآوردم و …
اینکه بعضی هــا می گویند: »نمی دانم می خواهم چه 
کسی باشــم؟ ولی می دانم می خواهم چه کسی نباشم!« 
برایم خيلی ملموس اســت. انگار بــا این جمله یک گره 

قدیمی در ذهنم باز می شود.
در حــال حاضر می خواهم ذهنــم دیوارها و مرزها و 
دره ها را پشت سر بگذارد و در زمين بازی زندگی، رها، به 

هر سوی دیگری که می خواهد برود.
- در هر مقطع زندگی شــخصی خودمان و متناسب 
با آن باید هدف گــذاری کنيم. البته من در این مدت به 
بعضی از اهداف خود رســيده ام و بعضی دیگر که در حد 

آرزو است هنوز نرسيده ام.
- در تمام سال های زندگی ام کمال گرایی بيش از حدم، 

کار دستم داده و وسط تمام اهداف جور واجوری که داشتم 
گم شــده بودم. روش های مختلفی را برای برنامه ریزی و 
پيشــبرد اهدافم انجام داده بــودم، بعضا به برخی از آنها 
می رســيدم و برخی دیگر هم نه، دنبال روشــی بودم که 
انگيزه بيشتری برای شروع کارهای نيمه تمام به من بدهد. 

برنامه ریزی مهارتی واقعا خاقانه است.
آنچه در باال خواندید نظرات برخی شهروندان درباره 
چگونگی برنامه ریزی برای کار و زندگی شــان در آستانه 
ســال جدید و نيــز گفتن صادقانه دالیــل موفقيت ها و 

شکست هایشان در سنوات گذشته بود.
یادگیری خرده مهارت ها پیش زمینه 

موفقیت های بزرگ
از ميان انبوه دالیلی که باعث می شــود برنامه ریزی 
را دوست نداشــته باشيم، بزرگ بودن هدف هاست. ذات 
برنامه  ریزی در این است که معموال نقطه  دوردستی را در 
نظر می گيریم و به تبع آن، هدف ها هم بزرگ تر می شوند. 
مثا من برای پایان ســال 97 برنامه ریزی می کنم و یکی 
از اهدافم را، شــرکت در یک دوره  آموزشی تخصصی و به 

پایان رساندن آن، در نظر می گيرم.
در این ميانه، هزاران اتفاق خواهد افتاد. ممکن است آن 
دوره با تاخير برگزار شود یا اینکه اجرای آن طول بکشد. 
ممکن اســت رویدادهای ماه های بعد، به شکلی باشد که 
به نتيجه برسم اصا شرکت در آن دوره  اشتباه بوده و یا 

الاقل، ضروری نيست.
ممکن اســت محدودیت های زمانی و مالی، شرکت 
در آن دوره را از اولویت هــای من خارج کند یا به تاخير 
بيندازد. به هر حال، هدف برنامه ریزی محقق نمی شــود. 
کافی اســت مروری به گذشــته بيندازید و ده ها مورد از 
این دســت را ببينيد. حاصل این رویداد، آن اســت که 
احساس ما به برنامه ریزی بد می شود و فکر می کنيم که 
برنامه ریزی، فقط روی کاغذ قابل انجام اســت و در عمل، 

قابل اجرا نخواهد بود.
محسن شاکری یک دانش آموخته روانشناسی و فعال 
در بحث های انگيزشی، برایمان می گوید: »دیروز در یک 
پيامک تبليغاتی دیدم نوشته بودند؛ با شرکت در دوره  دو 
روزه  مذاکره  ما در آخر هفته، به یک مذاکره کننده حرفه ای 
تبدیل شوید. هر چه با خودم فکر کردم که بعد از پانزده 
سال کار کردن و ده سال قرارداد بين المللی بستن و دور 
دنيا چرخيدن و با مدیران ارشد شرکت های بزرگ داخلی 
و خارجی نشست و برخاست کردن و ده سال درس دادن 
و چند کتاب نوشــتن، نه تنها نمی توانم کسی را به یک 
مذاکره کننده  حرفه ای تبدیل کنم، بلکه خودم هم به یک 
مذاکره کننده  حرفه ای تبدیل نشده ام! آن قدر هم از خودم 
نااميد شــدم که تدریس را رها کردم و احساس کردم که 
یاد گرفتن مذاکره، مهارتی اســت که به صورت دائمی و 

طی بيست یا سی سال، انجام می شود.
امــا این را هم می فهمم که اگر تبليغ کنند: دوره  دو 
روزه  مذاکــره. به ما 950 هزار تومان بدهيد و البته هيچ 

چيز هم نخواهيد شد. احتماالً کسی ثبت نام نمی کند.
پيام هدف گذاری های بزرگ و بلندپروازانه به شکل های 
مختلف به ما می رســد. آنچه گفتم فقط یک نمونه بود. 
تبليغ های کارآفرینی، موفقيت، تبدیل شدن به یک مدیر 
نمونه، بهترین همســر، بهترین پــدر و…، همه از همين 

جنس است.
کســی را می شناســم که هنوز کارمنــد خودش را 
نمی توانــد با خودش همراه کند، اما هنر همراه شــدن با 
کائنات را آموزش می دهد و تبليغ می کند. با این اوضاع، 

بی دليل نيســت که ما هر چه هم بــرای خودمان، برای 
زندگی مــان، برای یادگيری، بــرای بهبود کيفيت رابطه 
عاطفی، برای شغل، وقت می گذاریم و برنامه ریزی می کنيم، 

در آخر، آن قدر که باید، خوشحال نيستيم.«
این مشاور پيشنهاد می دهد: »مهارت مذاکره، مهارتی 
بسيار بزرگ است، اما مهارت نه گفتن در مذاکره، مهارتی 
ساده تر و قابل دست یابی اســت. مهارت داستان نویسی، 
مهارتی بزرگ اســت، اما مهارت نوشــتن گزارش روزانه، 
مهارتی ساده تر و قابل دست یابی است. مهارت کار کردن 
با فتوشــاپ، مهارتی بزرگ اســت، اما مهارت، اصاح و 
تنظيم و تعدیل رنــگ تصاویر، مهارتی کوچک تر و قابل 

دست یابی است.«
وی در تکميل صحبت هایش می گوید: »یک مهارت 
را انتخاب کنيم و سعی کنيم تعدادی خرده مهارت در زیر 
آن بنویسيم. و این مهارت ها را آن قدر کوچک و کوچک تر 
کنيم تا نهایتا به حدی برسد که با صرف زمان و انرژی کم، 
قابل دســتيابی باشد. تا پایان سال، فرصت زیادی است و 
می توانيم فهرست بلندباالیی از خرده مهارت ها را تنظيم 

کنيم و یاد بگيریم.«
عملگرایی ضامن اجرای برنامه خوب

علی بيات یک جوان دانشجو و کارمند شرکت بازرگانی 
ليست برنامه های سال 97 خود را که با توجه به یادگيری 
خرده مهارت هــا تنظيم کرده، پيش رویمان قرار می دهد: 
»من می خواهم تا پایان اردیبهشــت درس های مقدماتی 
مدیریت را و نيز بخشی از درس های عمومی دانشگاهم را 
تمام کنم. در شــرکت ارزیابی عملکرد پرسنل را به اتمام 
برسانم، چون برای تعيين حقوقم الزم است. پروژه واردات 
را هم حداقل با یک شرکت خارجی تمام کنم، طوری که 

اردیبهشت کاالها آماده ترخيص باشند.«
بيات رمز موفقيت خــود را مهارت در برنامه ریزی و 
عزم راسخ در پياده سازی برنامه هایش دارد. وی می گوید: 
»خيلی ها را می شناســم که خوب برنامه ریزی دارند، اما 
وقتی که زمان اجرا می رسد با هزار و یک بهانه واهی اجرا 
کردن برنامه شــان را به تعویــق می اندازند. در واقع برای 

موفقيت باید مرد ميدان عمل بود.«
مشوق موفقیت هایتان باشید

»من خيلی انگيــزه برای موفقيت هایم دارم و خيلی 
هم برنامه ریــزی می کنم، ولی نمی دانم چرا نمی توانم به 
برنامه هایم عمل کنم؟ باور کنيد سه چهار سال است که 
ایــن قدر برنامه ریزی کردم، االن در برنامه ریختن خيلی 

حرفه ای شده ام، ولی توان عمل به برنامه هایم را ندارم.
وقتی کــه دارم عمل به برنامه ام را شــروع می کنم، 
یک کاری می آید پيش چشــمم که دلم می خواهد آن را 
انجــام دهم، نه اینکه بــه برنامه ام عمل کنم! البته این را 
هم بگویم که به دل خواستن نيست، نمی دانم چه انرژی 
هست که من را از برنامه ریزی ام دور می کند و به کارهای 
دیگر می کشاند! جالب اینجاست تا وقتی که برنامه ریزی 
نکرده ام، ميلی به انجام کارهای حاشيه ای هم ندارم. االن 
پشت کنکوری رشته تجربی هستم و هدفم کنکور امسال 

است که بتوانم رتبه خوبی به دست بياورم.«
آنچــه در باال خواندید درددل یک جوان کنکوری در 

عدم موفقيت اجرای برنامه ریزی هایش است.
صغری ابطحی یک مشاور تحصيلی در پاسخ به مشکل 
این جوان توضيح می دهد: »برای رسيدن به هر خواسته و 
هدف دو مورد حائز اهميت می باشد 1: اشتياق سوزان 2: 
باور های هم جهت باخواسته. اگر شما نسبت به برنامه ای که 
چيده اید و هدفی که دارید  اشتياق داشته باشيد، هرگز هيچ 

چگونه برای موفقیت در سال جدید 
برنامه ریزی کنیم؟

مــد یریت 
بــرنامه ها

 با هوشمندی 
و مـهارت

 بخش نخست

گالیا توانگر ✍

کاری باعث نخواهد شد که شما نتوانيد آن را انجام دهيد 
و همچنين ميزان تعهد شــما برای رسيدن به خواسته و 
هدف بسيار مهم می باشد. اگر شما نسبت به اهداف خود 
تعهد نداشته باشيد، هرگز نخواهيد توانست به آن برسيد. 
برای تعهد می توانيد جلوی جمع بگویيد که می خواهيد 
به فان هدف دست پيدا کنيد تا فان تاریخ و همين امر 
باعث خواهد شد که شما تعهد بيشتری داشته باشيد و 
یا آنکه مجازاتی را برای خود تعيين کنيد که در صورت 
نرسيدن به هدف باید آن مجازات را متحمل شوید. البته 
منظور بنده از مجازات آن نيست که بخواهی شخصيت 
خود را خرد کنيد، بلکه مجازاتی مانند نوشتن 100بار از 

فان شعر و یا حل 100 مسئله ریاضی و...«. 
این مشــاور در ادامه می گویــد: »برنامه ریزی بدون 
عمل مانند نقشه ساختمانی می ماند که هيچ گاه به مرحله 
ساخت نمی رسد. برنامه ریزی خوب است، اما برداشت من 
این است که شما بيش از آنکه به اهدافتان متمرکز بشوید، 
به برنامه ریزی تان تمرکز کرده اید. برای مثال گویی هدف 
شما این است که حرکت کنيد و به شمال بروید، اما در 
راه آن قدر توجه تان را معطوف به مسير می کنيد که دیگر 

از رسيدن به مقصد منصرف و دلسرد می شوید.
بنابراین تاش کنيد فقط به اندازه یک دهم زمانی که 
وقت می گذارید و برنامه ریزی می کنيد، وقت بگذارید و به 

عمل بپردازید. در واقع کمی عمل گرا شوید.«

 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
مورخ  ســاليانه  عادی  عمومی 
ذیل  تصميمات   1396/03/06
اتخاذ شــد: آقای ســيدمحمد 
شــهاب خانيــان دارای کــد 
بــه   ،0055312047 ملــی: 
ســمت رئيس هيئــت مدیره، 
آقــای مجيــد مرافــق دارای 
نایب   0034989455 کدملی: 
رئيــس هيئت مدیــره و آقای 
کدملی:  دارای  دلشاد  هوشنگ 
2296416421 به سمت مدیر 
عامل و عضو هيئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند 
ضمنا کليه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهــدآور شــرکت با امضای 
مشــترک دو نفــر از اعضــای 
هيئت مدیره مذکور در بندب1 
همــراه با مهر شــرکت دارای 
مکتوبات  سایر  می باشد.  اعتبار 
با امضــای مدیرعامل همراه با 
مهر شرکت معمول خواهد شد. 
موسســه حسابرسی و خدمات 
پویا  محاســب  آریان  مدیریت 
 10980002869 ملی  شناسه 
به عنوان بازرس اصلی و  خانم 
ملی:  کد دارای  طایفــی  مریم 
ن  ا 0044123817به عنــو
برای یکسال  بازرس علی البدل 
مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه 
و حساب سود و زیان سال مالی 
مجمع  تصویب  مــورد   1395
قــرار گرفت. روزنامــه کيهان 
به عنوان روزنامه کثيراالنتشــار 
جهت درج آگهی های شــرکت 

انتخاب شد.

آگهی تغییرات 
شرکت پخش گاز 

مایع فرگاز 
سهامی خاص
 به شماره 

ثبت 14096 
و شناسه ملی 

10100530360

سازمان ثبت اسناد
 و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری 

تهران

هیئت مدیره

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساالنه
شرکت توسعه نفت و گاز بین الملل کیش )سهامی خاص(
به شماره ثبت ۸۱۷۹ و شناسه ملی ۱0۸6۱۹۹۳۷0۳

بدینوسیله به استحضار کلیه ســهامداران محترم شرکت توسعه نفت و گاز بین الملل 
کیش )ســهامی خاص( ثبت شده به شماره 8179 می رساند که مجمع عمومی عادی 
ســاالنه شرکت روز دوشــنبه 1397/2/3 راس ســاعت 16:00 عصر واقع در تهران، 
خیابان شیخ بهایی شــمالی، خیابان پیروزان، پالک 14، تشکیل می گردد. لذا از کلیه 
ســهامداران یا نماینده قانونی آنها دعوت می شــود در موعد یاد شــده حضور به هم 

رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه:

1. استماع گزارش مدیر تصفیه در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1396/12/29
2. استماع گزارش ناظر تصفیه در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1396/12/29

3. تصویب صورت های مالی منتهی به 1396/12/29
4. انتخاب ناظر تصفیه برای سال مالی 1397

5. انتخاب روزنامه کثیراالنتشار برای سال مالی 1397
6. سایر موارد قابل طرح که در صالحیت مجمع عمومی عادی ساالنه می باشد.

شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی 2مرحله ای، 
نسبت به »خرید چهار دستگاه ترانسفورماتور قدرت 63/20 کیلوولت 30 مگاولت آمپری 
به همراه ترانســهای کمپکت کمکی/ زمین جهت پروژه های نگین ترابران و شــهرک 

صنعتی گمبرون« را به شرکت واجد شرایط اقدام نماید.
لذا از متقاضیان شــرکت در این مناقصه دعوت به عمل می آید، جهت دریافت اســناد مناقصه به ســامانه 
تــدارکات الکترونیکــی دولت بــه آدرس WWW.setadiran.ir مراجعه و نســبت به واریز مبلغ 
1/000/000 ریال بصورت الکترونیکی به شــماره حســاب 2175095402002 بنام سایر 
درآمدهای شــرکت ســهامی برق منطقه ای هرمزگان از تاریخ 97/1/22 لغایت 97/1/23 اقدام 
و یک نســخه از اسناد مناقصه را دریافت نمایند. با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
اسناد تا ارائه پیشنهاد از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می گردد، الزم است در صورت 
عدم عضویت قبلی شــرکتها در ســامانه فوق مراحل ثبت نام در ســایت مذکور انجام و نسبت به دریافت 
گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند. شــرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 
4-33331700-076 داخلی 2077، و در خصوص ســامانه با داخلــی 2071 تماس حاصل فرمایند. ثبت 
شماره تلفن فکس و ایمیل از سوی شرکت کنندگان در سامانه الزامی می باشد. ضمنًا تأکید می گردد اسناد 

بایستی به صورت فیزیکی نیز در روز برگزاری مناقصه به دبیرخانه این شرکت ارائه گردد.
توضیحات:

1- مبلغ تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار 3/120/000/000 ریال به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی 
و یا واریز نقدی.

2- دســتگاه نظارت: معاونت طرح و توسعه شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان می باشد و شرکتهای 
متقاضی می توانند در خصوص ســؤاالت فنی خود با تلفن داخلــی 2039 )آقای مهندس جعفری( تماس 

حاصل فرمایند.
3- مشاور: شرکت مهندسی قدس نیرو می باشد که شرکتهای متقاضی می توانند در خصوص سؤاالت فنی 

و قراردادی با شماره 09126055330 آقای مهندس عرب تماس حاصل فرمایند.
4- حداکثر مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه این شرکت تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 97/2/3 و زمان 
بازگشایی پاکات رأس ساعت 10 صبح همان روز در دفتر امور تدارکات و قراردادهای این شرکت می باشد.
5- به پیشــنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر به دبیرخانه 

این شرکت ارسال گردد مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6- مطابق بخشنامه عدم خرید کاالی مشابه از خارج )مصوبه شماره 27010/26539 مورخ 81/6/2( فقط 

تولیدکنندگان داخلی مجاز به ارائه پیشنهاد می باشند.
7- آگهی  ما در ســایت ســامانه )WWW.setadiran.ir( بخش »ثبت نــام/ پروفایل تأمین کننده/ 

مناقصه گر« قابل مشاهده می باشد.
شناسه آگهی: 161120

شناسه نوبت چاپ : 178999
روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان

آگهی تجدید مناقصه 
عمومی دومرحله ای

»شماره ۹6-۵6«
وزارت نیرو

شرکت سهامی 
برق منطقه ای هرمزگان

شــرکت آب و فاضالب اســتان یزد در نظر دارد مقــدار 19950 متر لوله 
کاروگیت به قطرهای 200، 250، 315 و 400 میلیمتر مورد نیاز پروژه های اجرایی 
خود را از محل منابع عمرانی )تبصره 5 قانون بودجه ســال 1396( و تحت نظارت 
کمیسیون فنی خرید خود، از تولیدکنندگان واجدشرایط و از طریق برگزاری مناقصه 

عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی با مشخصات زیر خریداری نماید:
محل دریافت و تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی 

 www.setadiran.ir
کد مناقصه در سامانه ستاد: 200975078000002 

مدت تحویل کاال: دو ماه
تضمین شــرکت در مناقصه: 475،000،000 ریال طبق شــرایط مندرج در اسناد 

مناقصه
دریافت اسناد: از ساعت 8 صبح مورخ 97/1/22 تا ساعت 14 مورخ 97/1/30

آخرین مهلت بارگذاری اســناد پاکت های )الف، ب و ج( از طریق ســامانه ستاد 
و تســلیم اســناد ارزیابی کیفی و پاکت الــف به صورت فیزیکی بــه دبیرخانه 

مناقصه گزار: تا ساعت 14 مورخ 97/2/10
بازگشایی پاکت های ارزیابی کیفی: ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 97/2/11

بازگشایی پاکت های الف، ب و ج: ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 97/2/11
 هزینــه درج دو نوبــت آگهی بــه عهده برنــده مناقصه و شــماره تلفن تماس

 3164136-035 می باشد.
شرکت آب و فاضالب استان یزد سهامی خاص

تجدید آگهی مناقصه عمومی
شماره ۹۷0۱0۱ تاریخ ۹۷/۱/۱۸

وزارت نیرونوبت اول
شرکت آب و فاضالب استان یزد


