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اگر این هیوالی زخمی رو به افول بخواهد با زور در کشــورهای مســتقل 
ورود کند، بــرای کل جامعه بین المللی خطرناک اســت و ایــران باید با 
دیپلماســی فعال مانع موفقیت واشــینگتن در این سیاســت شود. در 
این زمینه رویکرد مشــترک با کشــورهایی مانند ترکیه، روســیه و تا 
حــدی چین در مقابــل این هجمــه از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت.

صفحه 7
پنج شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹7

7 رجب ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۱۴۸

بیانیه  گام دوم را می توان یکی از برجســته ترین 
اســناد تاریخ جمهوری اســامی دانست که در کنار 
جامعیت، سرشار از جمات حکیمانه و راهبردی است. 
در ایــن میان نکته ای که باید به اندازه هفت هدف یا 
ارزش محوری مذکور در بیانیه مورد توجه قرار گیرد، 
مسئله  »الزامات« است. دولت ها و مجالس مختلف تا حد 
زیادی درباره هدف گیری »رشد دانش، اخاق محوری، 
اقتصاد مقاوم، عدالت و مبارزه با فساد، آزادی، استقال 
و عزت خارجی« اشــتراک نظر داشته اند اما مروری بر 
نتایج و عملکردها نشــان می دهد موفقیت ها در ابعاد 
فوق یکســان نیســت و ناکامی ها نیز کم نبوده است. 
الزامات دستیابی به اهداف فوق چیست؟ با رفع کدام 
موانع و فراهم کردن کدام مقدمات، احتمال موفقیت 

بیشتر می شود؟
شــاید یکــی از بهترین منابع برای پاســخ دادن 
به پرســش فوق، تجربه  چهار دهه  گذشــته باشد. به 
تعبیر حضرت امیر علیه الســام: »هــر کس از وقایع 
دنیا و تغّیرهای آن عبرت نگیرد، موعظه ها در او ســود 
نمی بخشد«. بنابراین تحلیل ریشه های تحقق یا عدم 
تحقق اهداف گذشته، می تواند سند مهم دیگری باشد 
که در کنار اهداف هفت گانه گام دوم، باید نصب العین 
سیاســت گذاران قرار گیرد. جالب این جاست که رهبر 
انقــاب در بیانیه خود، اشــاره مختصری نیز به موانع 
موفقیت یا علل شکست ها داشته اند: »دشمنی خارجی 
و تحریم ها، از خارج و مدیریت ها و عیوب ســاختاری، 
از داخل«. در این میان با فرض برون زا دانســتن موانع 
خارجی، گام بعد عبارت اســت از موشکافی نسبت به 
مشکات مدیریتی و عیوب ساختاری، که ریشه آن در 

داخل نظام سیاست گذاری خود ماست.
تکیه زدن یک مدیر ارشــد ناشایسته بر جایگاهی 
مهم، عدم باور و پایداری در مسیر آرمان ها، ساده انگاری 
یا آلــوده بودن به منافع شــخصی و گروهی، انتخاب 
برخی سیاست های غلط، همه و همه می توانند ابعادی 
از ریشه های شکست مدیریتی محسوب شوند اما این 
دست مسائل با تغییر مدیران و دولت ها، تغییر می کنند. 
مسائل کلیدی و موانع اصلی، آن هایی هستند که طی 
دو یا سه دهه پابرجا مانده اند و به عیب ساختاری بدل 
شــده اند. شاهد آن است که در برنامه های توسعه پنج 
ساله که مهم ترین سندهای میان مدت کشور به شمار 
می روند، بارها بر تحقق برخی اهداف تأکید شده است، 
مانند قطع وابستگی بودجه  جاری دولت به درآمد نفت 
یا کاهش تورم و بیکاری، رفع فقر و فساد و قاچاق کاال 
و امثال آن ها. تکرار این اهداف در برنامه های دهه ۱۳۷۰ 
و ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ حاکــی از بقــاء معضات قدیمی و 
سخت جانی آن هاست. از قضا همین ناکامی های گذشته 
اســت که موجب می شود اقتصاد ایران در شرایط بُروز 
تحریم ها، شکننده باشــد و در روزهای کاهش درآمد 
نفت، موجب مشکات بودجه ای دولت، کاهش ارزش 

پول یا تاطم بازارها شود.
حال جا دارد بپرســیم: اگــر نخواهیم اهداف گام 
دوم به سرنوشــت برخی از سیاســت های فوق دچار 

شــود، از گذشته چه می توان آموخت؟ فراموش نکنیم 
که در نظریه سیســتم های اجتماعــی، مراقبه دائم و 
آموختن از تجارب و اصاح مسیر، رکن حیات و تعالی 

سیستم هاست.
برای پاسخ به پرســش فوق، به یک مقدمه  کوتاه 
نیاز اســت: در ادبیات توسعه، میان مسائل سطح خرد 
و کان و مســائل سطح توســعه تمایز قائل می شوند، 
ابزارهای مدیریت یک بازار در کوتاه مدت )مثا انرژی، 
خودرو یا بانک( با ابزارهای مدیریت متغیرهای رشد و 
تورم و بیکاری )مثا سیاست های پولی و مالی( به ترتیب 
ماهیت خرد و کان دارند اما اگر به لحاظ کارشناسی، 
سیاست های اصاحی شناخته شده باشند و به جهت 
قانونی، تقسیم کار نهادی برای انجام سیاست مشخص 
شده باشد ولی مسئله همچنان در بلندمدت باقی باشد، 
آن گاه نوبت رجوع به قواعد زیربنایی تر می رسد که به 

این قواعد بازی، »نهاد« می گوییم.
به عنوان نمونه توفیق جمهوری اسامی در بدترین 
شرایط درآمدی و امنیتی در دهه  نخست برای کاهش 
شــدید محرومیت روستاها و حاشیه نشین ها، ناشی از 
یک نهادســازی صحیح و هوشمندانه بود یعنی اتخاذ 
قواعــد انگیزه بخش و به کارگیــری نیروهای مردمی و 
جهادی. همین طور است درباره  افزایش سطح سواد و 
تحصیات و همچنین خدمات درمانی و بهداشــتی. از 
سوی دیگر ناکامی ۱۵ سال اخیر )پس از فرمان رهبر 
انقاب در اوایل دهه ۱۳۸۰( در مبارزه با قاچاق کاال یا 
فساد اقتصادی، دقیقا معلول موفق نشدن در نهادسازی و 
انگیزه بخشی عامان اقتصادی و سیاسی برای همکاری 
حول این محورها بوده است. ما گاه نتوانسته ایم صاحبان 
منافع شخصی و گروهی را به تغییر رفتار به نفع منافع 
ملی و اســامی ملزم ســازیم، گاه نتوانسته ایم هزینه 
تصمیمات بحران زا یا رفتارهای فسادزا را به قدر کافی 
و بازدارنده باال ببریم و گاه نتوانسته ایم مشارکت واقعی 
مردم در اقتصاد و اداره امور کشور را تضمین کنیم. ثمره  
قواعد انگیزه بخش فعلی، خود را در ایجاد شبکه ای از 
ذی نفعان اقتصادی و سیاسی نشان می دهد که نفع آن ها 
در استمرار واردات کاالهای اساسی و وابستگی به خارج، 
حفظ وابستگی بودجه دولت به نفت، تداوم قاچاق کاال، 

فساد اقتصادی یا هر چیز دیگری است.
 الزاماِت تحقق گام دوم انقاب

با این تبیین، راه برون رفت نیز روشــن می شود: 
پیاده ســازی قواعد انگیزه بخشی که موجب همکاری 
حول اهداف مطلوب شــود و هزینــه  عدم همکاری و 
فســاد را باال ببرد. فاعل این عبــارات به ظاهر، نظام 
تصمیم گیری یا تدبیر کشــور است زیرا گمان می رود 
تصویب قواعد به دست آن هاست اما همان طور که گام 
اول انقاب و جنگ و پس از آن را امام و مردم و سپس 
قوای جمهوری اســامی با هم برداشتند، گام دوم نیز 
جز با گام های توأم محقق نخواهد شد. این واقعیت به 
معنای نقش پررنگ تر سیاســت گذاران نیست زیرا اگر 
بنا باشد که مردم مانند دوره های موفق پس از انقاب 
اســامی، نقش آفرینی فعال داشــته باشند و از حالت 

قعود به قیام برای عدل برخیزند، باز هم زمینه سازی یا 
بالعکس دافعه   این حرکت، به دست سیاست گذاران سه 
قوه است. مجلس می تواند زمینه  اظهارنظر فعال مردم 
دربــاره  طرح ها و لوایح و گزارش های نظارتی را فراهم 
آورد، قوه  قضائیــه می تواند مردم را به طبقه  فراگیر و 
نفوذناپذیر بازرسان و ناظران خویش تبدیل کند، دولت 
می تواند در اتخاذ بهترین سیاست و اجرا و تامین مالی 
آن، بســتر مشارکت مؤثر مردم را فراهم آورد و هزینه  
کسب و کار را برای فعاالن کوچک و متوسط تولیدی به 
صفر نزدیک کند. برخاف این رویه، هر سه قوه می توانند 
مردم را َمحرم رأی و سیاست گذاری و پرونده های خود 
نسازند، می توانند هزینه دانستن مردم، اظهارنظر مردم، 
مشارکت مردم و اعام موافقت یا مخالفت مردم را باال 
ببرند و دولت ها می توانند، مانع تراش فعالیت تولیدی 

مردم باشند.
الزام دیگر بــرای برداشــتن گام دوم، دادن نگاه 
بلندمــدت به بازیگران نظام سیاســت گذاری و تدبیر 
اســت و در دهه های گذشته، ما از کوته نگری اعضای 
دولت و مجلس آســیب های بســیار خورده ایم و گاه 
به خاطر منافع کوتاه مدت در دوران مسئولیت خویش، 
از حرکت به ســمت اصاحات ریشه ای و بلندمدت و 
احیانــا دردناک فرار کرده ایــم و -مثًا تا دیوار تحریم 
بر ســر ما خراب نشده- دست به تدابیر جدی نزده ایم: 
بحران های زیست محیطی و صندوق های بازنشستگی 
و بدهی های دولت را به آیندگان واگذار کرده ایم و امثال 
این مواجهه ها. همین طور جدی نگرفتن مقاوم ســازی 
اقتصادی در سال های گذشته تاحدی ناشی از آن بود 
که تنها به تأمین بودجه یکسال دولت یا واردات ارزان 
چندماهه  فان محصول چشم داشته ایم، تنها گذراندن 
یک دوره مشکل ارزی، مجازات یک مفسد اقتصادی، 
رســیدگی موقت به یک اعتراض کارگری یا استمهال 
موقت بدهکاران بانکی را در دستور کار قرار داده ایم و 
کمتر به ریشه ها پرداخته ایم. حتی در خصوص این که 
دولت و مجلس آینده چقدر به الزامات برداشتن گام دوم 
اعتنای جدی می کنند، مطمئن نیستیم زیرا با احزاب 
شناسنامه دار اسامی و ایرانی که عمر بلندمدت دارند 
مواجه نیستیم بلکه اشخاص حقیقی غیرقابل پیش بینی 
برای چهار یا هشت سال مسئولیت می پذیرند و بعد از 

دایره بیرون می روند.
هــم در مثال نقش آفرینی مردم و هم در خصوص 
نقش سیاســت گذاران دورنگر، مشــاهده می کنید که 
برداشتن گام دوم، حتی صرفاً در حوزه اهداف اقتصادی، 
مستلزم اصاحات نظام سیاست گذاری و تدبیر است. این 
وظیفه  مجامع نخبگانی و علمی و نهادهای سیاست گذار 
و مدنی است که فهرست کامل تر و دقیق تری از الزامات 
برداشتن گام دوم را مورد بحث قرار دهند و امید می رود 
بدین ترتیب، جنبش و انگیزشی حول ساختن فردای 
جمهوری اسامی شــکل گیرد. آینده ای که حاکی از 
درس گرفتن یک ملت رشید است از راه طی کرده اش. 
بــرای ملّتی که از تجربه، درس می آموزد و در مســیر 

سنت و امداد الهی عمل می کند، بن بست معنا ندارد.

گامدومو»اصالحاِتنظامسیاستگذاری«
 سید احسان خاندوزی

یکائی در  ونز  وئال  توطئه آمر
وم دیپلماسی فعال جمهوری اسالمی و لز

 مجتبی باجالن 

اگر  آمریکا در سیاســت مداخله جویانه خود در یک کشــور مهم 
اوپــک  ماننــد ونزوئال موفق شــود، عالوه بر آنکه قــدرت انرژی 
جهان را در دســت خواهد گرفت، این روند را در ســایر کشــورها 
ادامه می دهد. از ایــن رو تحوالت ونزوئال باید با حساســیت ویژه 
و دیپلماسی فعال از ســوی جمهوری اســالمی ایران دنبال شود. 

جمهــوری بولیــواری ونزوئــا با اندیشــه 
اســتقال طلبانه »هوگو چاوز« کــه به وضوح با 
سوسیالیسم قرابت داشت، از دهه 2۰۰۰ میادی 
به مدار تقابل با ایاالت متحده آمریکا وارد شــده 
اســت. هوگو چاوز پس از روی کار آمدن ساختار 

اقتصادی ونزوئــا را تغییر داد به خصوص نقش 
دولت را در ســازمان کشورهای صادرکننده نفت 
افزایش داد و مدیران آمریکایی شــرکت نفت را 
اخراج کرد. آمریکا سیاســتهای چاوز و ســپس 
مــادورو را در تضاد با منافع خــود ارزیابی کرد 
وتاشــها و هزینه های زیادی را در 2۰ سال اخیر 

برای سرنگونی آنها انجام داد.
بویژه از سال 2۰۱6 و با روی کار آمدن دونالد 
ترامپ در آمریکا به عنوان رئیس جمهور، که سیاست 
خارجی آمریکا از حزم اندیشی به سیاست تهاجمی 
یکســره تهاجم و تکیه بر ابزارهای فشــار به جای 
نهادهــای بین المللی تغییر یافته، پس از خروج از 
توافق هسته ای با ایران، توافق موشکی با روسیه و 
توافق آب و هوایی پاریس این بار نوبت به ونزوئای 

مادورو به سراغ ونزوئای مادورو رفته است. 
کار دولــت ترامپ با ونزوئا اکنون تا به آن جا 
پیــش رفته که از فردی به نــام »خوان گوایدو« 
به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئا حمایت کند و 
حتی از ارتش ونزوئا بخواهد تا به گوایدو بپیوندد!

اما یکی از نکات مهم در این توطئه آمریکایی 
را بایــد در سیاســتهای نفتی این کشــور علیه 
حکومتهــای مســتقل و مخالف امپریالیســم و 
هژمونی آمریکا در جهان نظیر جمهوری اسامی 
ایران جســت وجو کرد. کشــور ونزوئا با داشتن 
2۹۷میلیارد بشکه که چیزی حدود ۱۹ درصد کل 
ذخایر نفت جهان می شود، بیشترین ذخایر نفت را 
دراختیار دارد و یکی ازکشورهای مهم تعیین کننده 
قیمت نفت است. در حالی که سهم آمریکا از ذخایر 
نفت جهان کمتر از یک ونیم درصد است. با توجه 
به این مسئله ونزوئا یکی از کشورهایی است که 
می تواند سیاستهای نفتی ایاالت متحده را خنثی 
کند. بنابراین منافع حیاتی آمریکا ایجاب می کند 

که افراد مخالف در راس امور ونزوئا قرار نگیرند.
این موضــوع از آنجــا اهمیــت می یابد که 
شــانه هایی از تصمیم دولت ترامپ برای افزایش 
فشــارها بر ایران بــا پایان یافتــن موعد 6ماهه 
معافیــت از تحریم هــا در حال ظهور اســت. در 

هفته های گذشته برخی خبرها نشان داد که کاخ 
سفید همچنان رسیدن به ادعای توقف صادرات 
نفت ایران را با جدیت دنبال می کند که افزایش 
فشــارها بر اوپک برای افزایش تولید از جمله آن 
است. ترامپ طی روزهای گذشته در توییتی اوپک 
را خطاب قرار داد و نســبت به افزایش قیمت ها 
به اعضای این سازمان هشــدار داد. این موضوع 
نشان می دهد ترامپ در تاش است که با افزایش 
فشارها عرضه را افزایش دهد تا تنگ تر کردن حلقه 

تحریم ها علیه ایران بعد از پایان موعد معافیت ها 
با هزینه کمتری برای دولت او همراه شود. نشانه 
دیگــر نیز تصمیم کاخ ســفید برای آزادســازی 
6میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفتی آمریکا 

در ماه مه و همزمان با پایان معافیت ها از تحریم 
خرید نفت ایران است.

در این میان وزارت انرژی آمریکا هم اعام کرده 
اســت 6 میلیون بشکه از سه مرکز ذخیره سازی 
استراتژیک نفت خام خود را در ماه مه روانه بازار 
خواهد کرد. عرضه نفت خام از ذخایر استراتژیک 
درســت همزمان با پایان معافیت شــش ماهه 
خریداران نفت ایران انجام می شود و این گمانه را 
مطرح کرده که در راستای افزایش عرضه به بازار و 
جایگزینی نفت ایران خواهد بود. در واقع آزادسازی 
ذخایر استراتژیک خود یکی از نشانه های تصمیم 
آمریکا برای تنگ تر کردن حلقه تحریم ها با پایان 

معافیت های 6ماهه است.
در چنین شــرایطی اگر آمریکا در سیاســت 
مداخله جویانه خود در یک کشور مهم اوپک مانند 
ونزوئا موفق شود، عاوه بر آنکه قدرت انرژی جهان 
را در دســت خواهد گرفت، این روند را در سایر 

کشورها ادامه می دهد. از این رو تحوالت ونزوئا 
باید با حساسیت ویژه و دیپلماسی فعال از سوی 

جمهوری اسامی ایران دنبال شود. 
ایران و ونزوئا از جمله کشــورهای بنیانگذار 
اوپک بوده که در حوزه مســائل نفتی شــریک و 
هم نظر هســتند. این روابط در ســال های اخیر 
در همسویی مواضع سیاسی نیز موثر بوده است. 
همچنین آنها روابط اقتصــادی خوبی در زمینه 
کاالهای غیرنفتی داشتند که البته در چند سال 

اخیر بنا به دالیلی روند نزولی داشته است.
در شرایطی که آمریکا در صدد دخالت در یکی 
از کشورهای نفت خیز دنیا صرفا به خاطر منابع آن 
است، اگر این هیوالی زخمی رو به افول بخواهد 
با زور در کشورهای مستقل ورود کند، برای کل 
جامعه بین المللی خطرناک اســت و ایران باید با 
دیپلماسی فعال مانع موفقیت واشینگتن در این 
سیاست شــود. در این راستا رویکرد مشترک با 
کشورهایی مانند ترکیه، روسیه و تا حدی چین در 
مقابل این هجمه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
 نکته دیگر اینکه طی روزهای گذشته دبیرکل 
اوپــک اعام کرده بــود این گروه نگران اســت 
تحریم های آمریکا علیه دو عضو موسس اوپک یعنی 
ایران و ونزوئا، تاش های این گروه برای متعادل 
کــردن مجدد و حفظ ثبات بازار را پیچیده کنند.  
این برای نخستین بار است که دبیرکل اوپک نسبت 
به تحریم اعضای این سازمان توسط آمریکا واکنش 
نشان می دهد و این مسئله را عامل اختال در بازار 
نفت عنوان می کند. این موضع گیری بی ســابقه 
بود، زیرا با وجود اینکه سران هر دو کشور ایران و 
ونزوئا زمانی که با تحریم های آمریکا مواجه شدند 
به اوپک نامه نوشتند و خواستار موضع گیری این 
سازمان شدند، اوپک با این استدالل که وارد مسائل 
سیاسی نمی شود، از موضع گیری اجتناب کرد. به 
عقیده کارشناســان اوپک به این دلیل تصمیم به 
موضع گیری علیه تحریم اعضای خود گرفته است 
که اکنون که مشــخص شده است یکی از اهداف 
آمریکا از این تحریم ها، بهره برداری حداکثری این 
کشور از شرایط و کاهش سهم و نفوذ اوپک بر بازار 
نفت است. موضع گیری کوتاه محمد بارکیندو علیه 
تحریم ایران و ونزوئا با جدال لفظی اوپک و ترامپ 
که رئیس جمهور آمریکا هفته پیش آن را کلید زد 

همزمان شده است. 
طی چند روز گذشــته هم وزیر نفت نیجریه، 
یکــی دیگر از اعضای اوپک نیز ضمن اعتراض به 
تحریم بنیانگذاران این گروه )ایران و ونزوئا( تاکید 
کرد که اوپک برای دفاع از بازار، باید کمی مقتدرتر 
و مصمم تر باشد. چنین امری نشان می دهد فضای 
شــکل گرفته در اوپک به نفع سیاستهای نفتی 
آمریکا علیه بنیانگذاران این گروه نیست و مسئوالن 
امر باید با استفاده از این فرصت و فضای پیش آمده 
، ضمن رایزنی با سایر اعضای اوپک و هشدار نسبت 
به مخاطرات سیاســتهای آمریکا، آنها را به اتخاذ 
مواضــع محکم و قاطع تر در جهت منافع اعضای 

این گروه نفتی ترغیب و تشویق کنند.

تاسیس شرکت سهامی خاص پارسیان الماس زاگرس در 
تاریخ ۱۳۹7/۸/۳۰ به شماره ثبت 6۹۸۹ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰7۹5۸۹۱۹
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهــی می گردد. موضوع فعالیت: ارائه کلیــه خدمات مربوط به طراحی، 
محاســبه فنی، نظارت و اجرای کلیه پروژه های معماری، طراحی و دکوراسیون 
داخلی و خارجی اماکن مســکونی اداری تجاری- نماسازی و تزئینات داخلی و 
خارجی ساختمان و طراحی و نظارت بر اجرای پروژه های داخلی- خرید و فروش 
و طراحی به سبک مدرن و سنتی طال و جواهرات و سنگ های قیمتی- برگزاری 
همایش و گالری نمایش در زمینه جواهرات و ســنگ های قیمتی- تهیه، تولید، 
توزیع، پخش، بسته بندی، خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز 
بازرگانی اعم از محصوالت فوالدی، معدنی، ساختمانی و صنعتی، فلزات رنگی، 
پتروشیمی و کاالهای عرضه شده در بورس کاال- عقد قرارداد با افراد حقیقی و 
حقوقی- برگزاری نمایشگاه داخلی و بین المللی- اخذ وام و کلیه تسهیالت ارزی 
و ریالی از کلیه بانک ها و موسســات مالی و اعتباری سراســر کشور. در صورت 
ضرورت قانونی پس از اخذ مجوز های الزم از مراجع ذی صالح در صورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی: اســتان ایالم- شهرســتان ایالم- بخش مرکزی- شهر 
ایالم- محله امیر المومنین- کوچه شــهید علی اشــرف نعمتی- خیابان شهید 
مرتضی ســاده میری- پالک 0- طبقه اول- کد پستی 6931975183 سرمایه 
شــخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ 1000000000 ریال نقدی منقسم به 
1000000 ســهم 1000 ریالی تعداد 1000000 ســهم آن بــا نام عادی مبلغ 
350000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1111111 مورخ 
1397/7/14 نزد بانک ملی شعبه مرکزی با کد 1 پرداخت گردیده است و الباقی 
در تعهد صاحبان سهام می باشــد. اعضا هیئت مدیره آقای حمیدرضا عبدخانی 
به شــماره ملی 0016289511 و به ســمت مدیرعامل به مدت 2 ســال و به 
ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال خانم فاطمه عبدخانی به شــماره 
ملی 0020849346 و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم 
فوزیه عبدخانی به شماره ملی 4720725521 و به سمت عضو هیئت مدیره به 
مدت 2 ســال دارندگان حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های 
عادی و اداری با امضاء حمیدرضا عبدخانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای عامر خسروی به شماره ملی 
1827915307 به ســمت بازرس اصلی به مدت یک ســال مالی خانم طاهره 
باقالنی به شماره ملی 4491138818 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک 
ســال مالی روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم
 اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری ایالم شناسه آگهی: 350670

آگهی تغییرات شرکت کانی سان فیلم 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲6۲۰ 

و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰5۰7۱6
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/10/20 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: 1- ســمت اعضای هیئت مدیره تا تاریخ 1399/10/20 به شرح ذیل تعیین 
گردیدند: * لیا حیدریان به شــماره ملی 4500766502 به ســمت رئیس هیئت 
مدیره * یوســف نورمحمدی دهباالیی به شــماره ملی 4500747801 به سمت  
نایب رئیس هیئت مدیره * محســن حیدریان به شــماره ملی 4500747060 به 
ســمت عضو هیئت مدیره * جعفر نورمحمدی به شــماره ملی 4500201181 به 
سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 2- کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی شرکت 
از قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم
اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری ایالم  شناسه آگهی: 370501

آگهی تغییرات شرکت کانی سان فیلم 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲6۲۰ 

و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰5۰7۱6
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/10/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1- اعضاء هیئــت مدیره تا تاریخ 1399/10/20 به 
قرار ذیل انتخاب گردیدند: *  جعفر نورمحمدی به شــماره ملی 4500201181 
* خانــم لیا حیدریان به شــماره ملی 4500766502 * یوســف نورمحمدی 
ده باالئی به شــماره ملی 4500747801 * محســن حیدریان به شماره ملی 
4500747060،  2- آقای ســعید درخشنده به شــماره ملی 4519872006 به 
ســمت بازرس اصلی و آقای صمد رحیمی پور به شــماره ملی 4500158510 
به ســمت بازرس علی البدل به مدت یک ســال مالی تعیین گردید. 3- روزنامه 

کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم
اداره ثبت شرکت ها
شناسه آگهی: 370503 و موسسات غیرتجاری ایالم

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون  
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های

 فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 139760326005000765 مــورخ 1397/11/10 هیئت اول موضوع قانون تعیین  تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبــت ملک نهاوند 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مریم روســتایی فرزند یداهلل به شماره شناسنامه 3409 و به شماره ملی 
3961162050 صادره از نهاوند در ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 84/62 مترمربع قسمتی از پالک 
2 فرعی از 4392 اصلی بخش یک ثبت نهاوند واقع در میدان  17شــهریور بلوار امام  حســین جنب تزئیناتی 
مرتضی حقوق ارتفاقی ندارد خریداری از مالک رســمی مهین نهاوندی تصرفات مالکانه متقاضی نســبت به 
مورد تقاضا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
مالحضات: تاریخ انتشار نوبت اول چهارشنبه 1397/12/8          تاریخ انتشار نوبت دوم پنج شنبه 1397/12/23
محمدعلی جلیلوند
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند مالف247

آگهی تغییرات شرکت پارسیان الماس زاگرس شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 6۹۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰7۹5۸۹۱۹

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/9/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
* محل شرکت از استان ایالم واحد ثبتی ایالم به تهران واحد ثبتی تهران به نشانی »استان 
تهران، شهرســتان ری، بخش مرکزی، شهرری، شــهرک معراج، خیابان شهید هاشمی]اول 
شــرقی[، خیابان شهید حیدری]دوم شــرقی[، پالک 255، مجتمع آهن مکان، طبقه همکف 
کد پستی: 1881633463« تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصالح شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایالم شناسه آگهی: 370506

آگهی تغییرات شرکت ایستا سازه کارسان شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت ۴76۹ و شناسه  ملی ۱۰۳۰۰۰7۴۹۹۰

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/7/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
1- تعــداد اعضای هیئت مدیــره به 4 نفر کاهش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساســنامه 

اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم
اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری ایالم شناسه آگهی: 350628      

تاسیس شرکت سهامی خاص مهندسی نوین ارج زاگرس 
در تاریخ ۱۳۹7/۰7/۱6 به شماره ثبت 6۹6۳ 

به شناسه ملی ۱۴۰۰7۸7۸۴7۲ 
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی می گردد. موضوع فعالیت: تولید محصوالت کشاورزی ارائه خدمات و تامین نیاز 
تولیدکنندگان کشاورزی تولید محصوالت دامی کشاورزی ارائه  خدمات به کشاورزان 
نظیر تســطیح اراضی مشاوره در خصوص کشــاورزی- اجرای فعالیت های مطالعه 
طراحی مشــاوره و نظارت مربوط به دام، طیــور، آبزیان- منابع طبیعی و آبخیزداری 
بیابان زدایی و آبخوان داری- امور و فعالیت های فضای سبز- نقشه برداری،  حدنگاری، 
جی پی اس و جی آی اس اراضی زراعی و منابع طبیعی- زراعت، باغبانی حفظ نباتات 
و مکانیزاسیون- پروژه  های کوچک آب و خاک و آبیاری تحت فشار صنایع تبدیلی و 
تکمیلی کشاورزی- پژوهش های کاربردی کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست- 
در صــورت لزوم پس از اخذ مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان ایالم- شهرستان ایالم - بخش مرکزی- 
شــهر ایالم- محله جمهوری  اسالمی- کوچه شورا 4- بلوار شورا- پالک 0- طبقه 
همکف- کدپســتی 6931738465 سرمایه شــخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
1900000 ریال نقدی منقســم به 190 ســهم 10000 ریالی تعداد 190 سهم آن با 
نام عادی مبلغ 700000 ریال توســط موسســین طی گواهی بانکی شماره 1 مورخ 
1397/06/04 نزد بانک ملت شــعبه میدان معلم با کد 27060 پرداخت گردیده است 
و الباقی در  تعهد صاحبان ســهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه سلمانی به 
شــماره ملی  2420090535و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقای عزیز حیدری به شــماره ملی 4500581820 و 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2سال آقای محمدعلی پذیره به شماره 
ملــی 4500690141 و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقای مجید 
مقصودیان به شــماره ملی 4559648883 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 
ســال آقای خدابخش داودی نصر به شــماره ملی 4720660290 و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
شــرکت از قبیل چک،  سفته، بروات،  قراردادها عقود اسالمی و کلیه نامه های عادی 
و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و در غیاب 
رئیــس هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر 
می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساســنامه بازرسان آقای علی حسینی به شماره 
ملی 3379676977 به ســمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای فاضل 
ملک زاده به شماره ملی 4500870921 به سمت بازرس اصلی به مدت یکسال مالی 
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم 
اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری ایالم  شناسه آگهی: )410219(

1-نامونشانیدستگاهمناقصهگزار:شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن )سهامی خاص( به نشانی رشت- بلوار امام خمینی- باالتر از میدان مصلی.
2-موضوعمناقصه: واگذاری و برونسپاری 170 دستگاه انواع خودرو استیجاری در سطح شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن به شرح جدول ذیل

3-نوعومبلغتضمینشرکتدرمناقصه: ضمانتنامه قابل قبول کارفرما به شرح بند 12 برگ شرایط مناقصه به شرح ذیل:

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری و برونسپاری ۱7۰ دستگاه انواع خودرو 
استیجاری در سطح شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن )نوبت دوم(

مبلغتضمین)ریال(شمارهمناقصهشرحمناقصهردیف

912/722/000/000-97واگذاری و برونسپاری 170 دستگاه انواع خودرو استیجاری در سطح شرکت1

ســایت بــه  مراجعــه  بــا  مناقصــه: اســناد دریافــت محــل -4
 http://www.gilanpdc.ir- اطالع رســانی- مناقصــات و مزایده هــا- مناقصه 

عمومی
الزم به توضیح می باشد که تصویر اسکن شده فیش واریزی موضوع بند 5 می بایست 
بــه آدرس ایمیل tadarokat@gilanpdc.ir ارســال و اصل فیش واریزی نیز 
به پیوســت مدارک مناقصه )پاکت الف( ارســال گردد. بدیهی اســت در صورت عدم 
وصول فیش واریزی به شــرح فوق توسط این شــرکت، به مدارک ارسالی ترتیب اثر 

داده نمی شود.
5-قیمتخریداسنادوشمارهحساب: مبلغ 500000 ریال )پانصد هزار ریال( 
به حســاب سپهر شــماره 0207394180000 نزد بانک صادرات شعبه 549 فرهنگ 

رشت به نام شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن
6-مهلتدریافتاسناد: از تاریخ 97/12/23 لغایت تاریخ 97/12/28

7-زمانومحلتحویلپیشــنهادها: اداره دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق 
استان گیالن و حداکثر تا پایان وقت  اداری مورخ 98/1/18

8-زمانگشایشپاکاتمناقصه: پاکات مناقصه به تاریخ 1398/1/18 رأس 
ســاعت 14:45 مطابق با زمان بندی تعیین شــده در برگ شــرایط مناقصه در سالن 

جلسات شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن بازگشایی می گردد.
تبصــره:حضور شــرکت کنندگان در مناقصه به هنگام بازگشــایی پــاکات با ارائه 

معرفی نامه کتبی بالمانع است.
9-تضمیــنانجامتعهداتقرارداد:10 درصد مبلــغ کل قرارداد به صورت 

تضمین قابل قبول کارفرما
10-شمارهتلفنهایتماس:013-33663006-33606571

11- مناقصه گزار در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.
12- هزینه چاپ آگهی در روزنامه برعهده دستگاه مناقصه گزار )شرکت توزیع نیروی 

برق استان گیالن( می باشد.
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر به پایگاه های اینترنتی شرح زیر مراجعه فرمائید.

http://www.gilanpdc.ir:آدرساینترنتی
http://tender.tavanir.org.ir
http://iets.mporg.ir
tadarokat@gilanpdc.ir:پستالکترونیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن

شماره شرح مناقصهردیف
مناقصه

مبلغ 
برآوردی)به ریال(

شماره فراخوان در سامانه 
ستاد

مبلغ تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار

واگذاری کلیه عملیات توسعه و نگهداری شبکه های برق ۱
روستائی در حوزه مدیریت توزیع برق شهرستان تالش

۹۷-۸6۷/4۰6/۹2۰/۳222۰۹۷۰۰۵۱۰4۰۰۰۰۳۸۳۷۰/۳4۷/۰۰۰

واگذاری کلیه عملیات توسعه و نگهداری شبکه های برق 2
روستائی در حوزه امور توزیع برق شهرستان شفت

۹۷-۸۷6/۰۷۵/44۰/4۹۱2۰۹۷۰۰۵۱۰4۰۰۰۰۳۹۳۰۳/۷۷۳/۰۰۰

واگذاری کلیه عملیات توسعه و نگهداری شبکه های برق ۳
روستائی در حوزه امور توزیع برق شهرستان لنگرود

۹۷-۸۸۵/۰۸۷/4۳2/۵۹۵2۰۹۷۰۰۵۱۰4۰۰۰۰4۰2۵4/۳۷2/۰۰۰

واگذاری کلیه عملیات توسعه و نگهداری شبکه های برق 4
روستائی در حوزه امور توزیع برق  منطقه سه شهرستان رشت

۹۷-۸۹۳/۰64/۰۸۹/2242۰۹۷۰۰۵۱۰4۰۰۰۰4۱۱۵۳/2۰۵/۰۰۰

واگذاری کلیه عملیات توسعه و نگهداری شبکه های برق ۵
روستائی در حوزه امور توزیع برق منطقه پنج شهرستان رشت

۹۷-۹۰2۵/۵۸2/۳۳۸/۸۱۱2۰۹۷۰۰۵۱۰4۰۰۰۰42۱/2۷۹/۱۱۷/۰۰۰

5-محلدریافتاسنادمناقصه: از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی 
http://www.setadiran.ir دولت)ستاد( به نشانی

6-شرایطپیمانکاران: کلیه پیمانکاران می بایستی دارای حداقل رتبه پنج نیرو از 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشند.

7-قیمتخریداسناد: به مبلغ 500000ریال)پانصدهزار ریال( و از طریق سامانه 
ستاد و به صورت الکترونیکی صورت می پذیرد.

8-مهلتدریافتاسناد: از تاریخ 97/12/23 لغایت تاریخ 97/12/28
9-زمانومحلتحویلپیشنهادها: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

و حداکثر تا ساعت 14:30 مورخ 1398/01/18 می باشد.
تبصره: پاکت الف شامل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری در 
سامانه فوق می بایست به صورت فیزیکی حداکثر تا ساعت 14:30 مورخ 1398/01/18 

تحویل اداره دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن گردد.
راس  تاریخ 1398/01/18  به  مناقصه   پاکات  مناقصه:  پاکات  زمان گشایش   -10
ساعت 15:15 با حضور شرکت کنندگان در مناقصه و مطابق با زمان بندی تعیین شده 
گیالن  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  جلسات  سالن  در  مناقصه  شرایط  برگ  در 

بازگشایی می گردد.
تبصره:حضور شرکت کنندگان در مناقصه با ارائه معرفی نامه کتبی بالمانع است.

11- تضمین انجام تعهدات قرارداد: 5 درصد مبلغ کل موافقتنامه به صورت تضمین 
قابل قبول کارفرما.

12-پیشپرداختقرارداد: 25 درصد مبلغ کل موافقتنامه در قبال ارائه ضمانتنامه 
بانکی معتبر.

13-  اطالعات تماس سامانه ستاد جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام در سامانه 
مذکور 021-41934

14-اطالعاتتماسدستگاهمناقصهگزار: 013-33663006-33606571
15- کارفرما در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.

16- هزینه چاپ آگهی در روزنامه برعهده دستگاه مناقصه گزار)شرکت توزیع نیروی 
برق استان گیالن( می باشد.

در صورت نیاز به اطالعات بیشتر به پایگاه های اینترنتی شرح زیر مراجعه فرمائید.
آدرس اینترنتی: 

http://www.gilanpdc.ir
http://tender.tavanir.org.ir
http://iets.mporg.ir
www.etadiran.ir
پست الکترونیکی:                                                                                                                                       
tadarokat@gilanpdc.ir

در  برق روستائی  نگهداری شبکه های  و  توسعه  به  واگذاری کلیه عملیات مربوط  مناقصه عمومی یک مرحله ای  دارد  نظر  شرکتتوزیعنیرویبرقاستانگیالن در 
حوزه های شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن به شرح جدول بند 4 از محل اعتبارات عوارض برق روستائی شرکت توانیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
 نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق  درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی  امضای الکترونیکی  را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه: در سامانه 97/12/23 می باشد.
1-نشانیدستگاهمناقصهگزار:شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن)سهامی خاص( به نشانی رشت-بلوارامام خمینی- باالتر از میدان مصلی.

2-موضوعمناقصه: واگذاری کلیه عملیات مربوط به توسعه و نگهداری شبکه های برق روستائی در حوزه های شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن از محل اعتبارات عوارض 
برق روستایی شرکت توانیر به شرح جدول بند 4

3-شرایطپرداخت: به شرح مندرج در برگ شرایط عمومی مناقصه می باشد.
4-نوعومبلغتضمینشرکتدرمناقصه:تضمین قابل قبول کارفرما برابر برگ شرایط و به شرح مبلغ مندرج در جدول ذیل:

مناقصه عمومی یک مرحله ای)نوبت دوم(

شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن

مبلغتضمینشرکتدرفرآیندارجاعکارشمارهفراخواندرسامانهستادمبلغبرآوردی)بهریال(شمارهمناقصهشرحمناقصهردیف

واگذاری کلیه عملیات برق رسانی در 1
858/137/673/2952097005104000037406/884/000-97حوزه امور توزیع برق شهرستان تالش

مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم(
شــرکتتوزیعنیرویبرقاســتانگیالن در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه عملیات مربوط به برق رسانی در حوزه های شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن بشرح جدول بند 4 از محل 
اعتبارات طرح تملک دارائی های ســرمایه ای اســتانی را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها  از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه: در سامانه 97/12/23 می باشد.
1-نشانیدستگاهمناقصهگزار: شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن )سهامی خاص( به نشانی رشت- بلوار امام خمینی- باالتر از میدان مصلی.

2-موضوعمناقصه:واگذاری کلیه عملیات مربوط به برق رسانی در حوزه های شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن از محل اعتبارات طرح تملک دارائیهای سرمایه ای استانی به شرح جدول بند 4
3-شرایطپرداخت: به شرح مندرج در برگ شرایط عمومی مناقصه می باشد.

4-نوعومبلغتضمینشرکتدرمناقصه: تضمین قابل قبول کارفرما برابر برگ شرایط و به شرح مبلغ مندرج در جدول ذیل:

5-محلدریافتاسنادمناقصه: از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی 
http://www.setadiran.ir

6-شــرایطپیمانکاران:کلیه پیمانکاران می بایســتی دارای حداقل رتبه پنج نیرو از سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی باشند.

7-قیمتخریداســناد: به مبلغ 500000 ریال )پانصد هزار ریال( و از طریق ســامانه ســتاد و بصورت 
الکترونیکی صورت می پذیرد.

8-مهلتدریافتاسناد:از تاریخ 97/12/23 لغایت تاریخ 97/12/28
9-زمانومحلتحویلپیشنهادها:از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت و حداکثر تا ساعت 

14:30 مورخ 1398/1/18 می باشد.
تبصره:پاکت الف شامل تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری در سامانه فوق می بایست 
بصورت فیزیکی حداکثر تا ســاعت 14:30 مورخ 1398/1/18 تحویل اداره دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق 

استان گیالن گردد.
10-زمانگشــایشپاکاتمناقصه:پاکات مناقصه به تاریخ 1398/1/18 رأس ساعت 15 با حضور 
شرکت کنندگان در مناقصه و مطابق با زمان بندی تعیین شده در برگ شرایط مناقصه در سالن جلسات شرکت 

توزیع نیروی برق استان گیالن بازگشایی می گردد.
تبصره:حضور شرکت کنندگان در مناقصه با ارائه معرفی نامه کتبی بالمانع است.

11-تضمینانجامتعهداتقرارداد:5 درصد مبلغ کل موافقتنامه به صورت تضمین قابل قبول کارفرما
12-پیشپرداختقرارداد:25 درصد مبلغ کل موافقتنامه در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر

 13- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام در سامانه مذکور 41934 - 021
14-اطالعاتتماسدستگاهمناقصهگزار:33606571 - 33663006 - 013
15-کارفرمادرقبولیاردهریکیاتمامپیشنهاداتمختارمیباشد.

16- هزینه چاپ آگهی در روزنامه برعهده دســتگاه مناقصه گزار )شــرکت توزیع نیروی برق اســتان گیالن( 
می باشد.

در صورت نیاز به اطالعات بیشتر به پایگاه های اینترنتی شرح زیر مراجعه فرمائید.
آدرس اینترنتی:

http://www.gilanpdc.ir
http://tender.tavanir.org.ir
http://iets.mporg.ir
www.setadiran.ir

پست الکترونیکی:
tadarokat@gilanpdc.ir  
شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن


