
افقی: 1-هشدارهای گاه بی گاه سازمان حمایت از 
مصرف کنندگان به آنان تاکنون هیچ افاقه ای نداشته است 
2-اولین کشوری که در جهان دارای پارلمان شد- اثری از 
حکیم عمرخیام 3-اولین غزوه رسول گرامی اسالم)ص( 
با کفار قریش- از حروف صدادار- آن که کارش بررسی و 
دیدن است 4-بخشی از کامپیوتر که در آن اطالعات ذخیره 
می شود- یکی از شیخ نشینان حوزه خلیج فارس- نماد بهار 
در سفره هفت سین 5-مرضی که اختیار مغز بر فعالیت های 
بدن را مختل می کند- گلی خوشبو- از سازهای قدیمی 
6-ای��ن یکی را افراد کم حوصله زیاد می زنند- مهمترین 
موسسه پژوهشی ایران- از نام های خداوند در نزد ایرانیان 
باس��تان 7-مهمترین رخداد دوران پیامبری حضرت نوح 
علیه الس��الم- خداوند بهش��ت را زیرپای آن��ان قرار داده 
است- شماره مخصوص 8-بنیانگذار و موسس- خبرگزاری 
ورزش- یکی از دو بال پرواز به سوی کمال 9-واحد پول 
ژاپن- روس��تای زادگاه نیما- هنرمند و کارگردان مشهور 
سینمای شرق آسیا که اخیرا گفته بود آمریکا فاسدترین 
کشور جهان است 10-گل این ایام- سدی در مازندران- 
صاحب کتاب مشهور الفهرست 11-کرم کدو- استانی که 
آم��ار کمترین طالق در کش��ور را به خود اختصاص داده 
است- خط پیاده روی- اسارت و گرفتاری 12-اولین انسانی 
که روزه گرفت- اداره حقوقی که به رسیدگی مقدمات جرم 
مجرمین می پردازد- مخفف زایش 13-سخنی که همراه 
با خشم جهت ترساندن بر زبان آید- درخت خوش قد و 
قامت- جنگی که س��الها بین دوابرقدرت شرق و غرب در 
فضا ادامه داش��ت 14-پهلوان- دیو معروف شاهنامه- نام 
دیگر سوره مبارکه دهر 15-منظومه ای از نظامی گنجوی- 

پیامبری که تعبیر خواب می کرد.

عمودی: 1-یک�ی از مهمترین محصوالت 
صادراتی مردم افغانستان- خواندن قرآن با قرائت 
درس�ت و آهنگ خوش 2-اثر مش�هور منتسکیو 
نویس�نده بزرگ فرانس�وی- ش�اعر انگلیسی که 
به علت انتش�ار کتابی در رد مذه�ب از خانواده و 
دانشکده خود طرد ش�د و در یاس و ناامیدی مرد 

3-پند و نصیحت- زدنی در کش�تی- گل بس�ر 
جالیزی 4- طاقت و توان- نام جدید اداره مالیه- 
نام آ ذری- ویتامین ضدس�رطان5-نابودی- اتم 
باردار- جزیره ای در کش�ور س�وئد- سردترین 
پایتخ�ت جه�ان در این روزه�ا 6-نوعی رنگ- 
غده ای در چش�م- بزرگترین امپراطوری تاریخ 
7-نوع�ی پس�وند در زبان عرب�ی- از زبان های 
رای�ج در دوره هخامنش�یان- اگر موفق باش�د 
دومین عامل از عوامل خوشبختی انسان بشمار 
می رود 8-اولی ش�ب روستاست و دومی عالمت 
تقسیم- ش�هری در ایتالیا- مادر لر- تکرار یک 
ح�رف 9-بیهوده گویی- نوعروس ه�زار داماد- 
دس�ت بریده 10-یکی از اماک�ن دیدنی پایتخت 
ک�ه آثاری بس مهم و تاریخ�ی در دل خود جای 
داده است 11-از تقسیمات قرآنی- پاداش نیکی 
یا بدی- ش�هری در استان خراسان 12-ورزشی 
پرطرف�دار در اروپ�ا- صدف کام نش�ین- کفش 
روسی 13-پایتخت کشور استرالیا- عدد مجهول 
بین سه و نه- فیلم ماندگار تاریخ سینمای ایران 
14-پایتخ�ت فراری- وس�یله ای برای نگهداری 
اوراق- خریدهای مدت دار از کشورهای خارجی 
با نرخ سود تضمینی 15-پیک حضرت سلیمان- 

سرزمین حاصلخیزی در استان اردبیل. 

شماره 9647 جدو    ل

گزارش روز

سینمای بعد از انقالب، اهداف اولیه، واقعیت امروز                         

* »آدام شاماش« فیلم ساز کانادایی:  درحال حاضر درصد کمی 
در غرب هستند که در زمینه ترویج  اسالم هراسی فعالیت می کنند

 و سعی دارند تا تصویر نادرستی از مسلمانان را 
به نمایش درآورند اما آنچه مشکل ساز شده بی تفاوتی در این 

زمینه است .

* جواد اردکانی، کارگردان: در کشور ما سینما از طرف 
بخش بزرگی از مسئولین و مدیران نظام به رسمیت شناخته 

نشده است و اگر حمایت های جدی و مستقیم رهبر معظم 
انقالب نبود به همین اندازه هم از حمایت برخوردار نبودیم و 

این قدم اول است.

»س�ینمای ایران گرفتار بحران هویت است و 
این بحران به این دلیل ایجاد ش�ده که س�ینما از 

مردم و غایات فرهنگی آنان دور است.«
شهید مرتضی آوینی
زمانی که س�خن از هویت س�ینمای ایران به 
میان می آید ناخودآگاه به یاد کالم ش�هید آوینی 
می افتیم. آوینی سینما را رسانه  عظیمی می دانست 
که می تواند منشا تحول فرهنگی باشد. او معتقد بود 
همه امکانات حیات بشر باید در خدمت تعالی انسان 
باش�د و فیلم و س�ینما را جدا از این اصل بی معنا 
می دانس�ت. سینما در هر کشوری با سمت و سوی 
فرهنگی و هویت مردم آن سرزمین تعریف می شود.
شهید آوینی در جایی دیگر می گوید: »بر ما تقلید 
از غربی ها روا نیس��ت چرا که تاری��خ ما در امتداد تاریخ 
غرب نیس��ت. ما عصر ت��ازه ای را در جهان آغاز کرده ایم 
و در این باب اگرچه س��ینما یکی از موالید تمدن غربی 
است، لکن در نزد ما و در این سیر تاریخی که با انقالب 
اس��المی آغاز شده، صورت دیگری متناسب با اعتقادات 

ما خواهد پذیرفت.
... م��ا خود را بی نیاز از تجربیات غربی ها نمی دانیم،  
اما برای این تجربیات ش��أنی متناس��ب با آنها قائلیم. ما  
چاره ای نداریم جز آن که سینما را یک بار دیگر در ادب 
و فرهنگ اس��الم معنا کنیم. ما باید قابلیت های کش��ف 
ناشده سینما را در جواب به فرهنگ و تاریخ خویش پیدا 
کنیم... و چه کس��ی می تواند ادعا کند که س��ینما دیگر 

قابلیت هایی ناشناخته ندارد؟«
 آوین��ی تعبیر »س��ینمای اس��المی « را درس��ت 
نمی دانست و اعتقاد داشت سینما به خاطر ذات غربی اش 

بحران هویت 
در سینمای ایران

بخش پایانی

n لیال کریمی

اسالمی نمی تواند باشد ولی آن را در خدمت اسالم می توان 
در آورد  و این را وظیفه  گران سینماگران می دانست.

بسیاری از کارشناسان سینما بر این عقیده اند که ما 
هنوز سینمایی با پیشانی بند انقالب اسالمی نداریم یعنی 
سینمایی که مبتنی بر ارزش ها و آرمان های انقالب باشد. 
سینما در طول 34 سال پیروزی انقالب هنوز در نقطه ای 
قرار دارد که نتوانس��ته ایم برای دو حادثه بزرگ اثرگذار 
و تاریخ س��از که همانا پیروزی انقالب اس��المی و جنگ 
تحمیلی اس��ت فیلمی در خور نمایش جهانی بس��ازیم 
تا همه جهانیان را که تش��نه دانستن  و فهمیدن درباره 
آنهاس��ت را سیراب کند. اگر بخواهیم منصفانه به قضیه 
نگاه کنیم در اوایل جنگ تحمیلی  و تنها در این مقطع 

سینما نزدیک به انقالب و مردم شد.
دهه 60 دوران درخشان سینمای بعد از انقالب

باید گفت دهه نخس��ت سینمای پس از انقالب از 
درخش��ان ترین دوران تاریخ ساز سینمای ایران به شمار 
می آید، ده��ه ای که در حقیقت س��ینمای ایران دوباره 
بازآفرینی و متولد ش��د. شاید جای سوالی پیش آید که 
فیلم های دهه های اول انقالب را به لحاظ کمی و کیفی 

نمی توان با دوران حاضر مقایس��ه کرد اما با تمام نواقص 
و اش��کاالتی ک��ه در آن فیلم ها دیده می ش��د نمی توان 
این موض��وع را نادیده گرفت که س��ینمای دهه اول به 
خص��وص 60 متعهد و انقالبی بود به طوری که می توان 
گفت پایبند به اصول و ارزش های اسالم، انقالب و دفاع 
مقدس بود  اما  در عصر حاضر دیگر چندان  نش��انی از 

سینمای انقالب نیست .
اما اگر قرار است سینمای ایران که در سالهای پس از 
انقالب با تالش های خستگی ناپذیر بسیاری از سینماگران 
متعهد رشد یافت، جایگاه واقعی خودش را بازیابد، بایستی 

آسیب شناسی جدی در این حوزه داشته باشیم.
از ابت��دای انقالب بزرگترین جش��ن س��ینمای ما 
جش��نواره فیلم فجر که هر س��اله برگزار می ش��ود. این 
جش��نواره همان طور که از اسم آن مشخص است گویا 
و نمایانگر اصل وجودی س��اخت آثارش نیز هست. حال 
جای سوال است آیا جشنواره ای که نام انقالبی بودن در 
اساس آن جای دارد با محورها و آرمان های انقالب و نظام 

هم سویی دارد یا...!؟
هر ساله ش��اهد کم رنگ شدن آثار انقالبی و دفاع 
مقدس در بزرگ ترین جشنواره سینمایی کشور بوده ایم و 
فقط هر از چند گاهی فیلم هایی با مضامین انقالبی و دفاع 
مقدس که حتی به تعداد انگش��تان دست هم نمی رسد، 

ساخته می شود.
جشنواره فجر باید خاستگاه انقالب اسالمی 

و ارزش ها باشد
س��عید مس��تغاثی مستندس��از درخص��وص تاثیر 
جش��نواره فیلم فجر بر روند س��ینمای انقالب می گوید:  
»جشنواره فیلم فجر می توانست یک سمت و سوی این 

چنینی داش��ته باش��د و در برهه هایی سینما را هدایت 
کند اما متاس��فانه هدایت در جه��ت آرمان های انقالب 
نبود. البته قابلیت و ظرفیت آن را هم داش��ت ولی از آن 

استفاده نکرد.«
وی با ابراز تاس��ف ادامه می دهد: »جش��نواره فجر 
که باید خاستگاه انقالب اسالمی و محتوای فرهنگ ها و 
ارزش های انقالبی باشد تبدیل به یک آش هر دم جوش 
شده است که معلوم نیست به کدام سمت و سو می رود. 
در بعضی از س��الها برخالف آرمان ها و ارزشها بوده و در 
س��ال هایی خنث��ی و در بعضی از س��ال ها جرقه هایی از 
انقالبی بودن داش��ته اس��ت. در هر صورت مس��ئوالن و 
فیلمس��ازان از ظرفیت ها و پتانسیل های جشنواره فجر 

استفاده نکرده اند.«
جشنواره فجر ویترین سینمای ایران

حمید بهمنی، کارگردان هم با نظر مستغاثی هم سو 
اس��ت و می گوید: »جشنواره فجر ویترین سینمای ایران 
است. اگر به پیش��ینه آن نظر کنیم در سالهای مختلف 
افت و خیزهایی داش��ته است و زمانی می تواند به خوبی 
به رس��الت خود عمل کند که در ح��وزه نظام و انقالب 

اس��المی فیلم تولید کند و ب��ا تفکر امام خمینی و مقام 
معظم رهبری هماهنگ باشد.«

جشنواره فیلم فجر از ماهیت و محتوای اصلی خود 
دور مانده است و در یک گرداب بالتکلیفی سرگردان است. 
با وجود اینکه این جشنواره منسوب به انقالب اسالمی و 
سرمایه ساخت بیشتر فیلم ها از بودجه های دولتی است نه 
تنها اهداف انقالب و آرمان های امام)ره( را دنبال نمی کند 
بلکه مستقل از فرآیند انقالب در حرکت است و در بیشتر 
موارد برخالف آن هم اقداماتی صورت می دهد اما در این 

بین س��ینمای غرب و مش��خصا هالیوود با اینکه از بدنه 
دولتی جداست و از طریق بخش خصوصی و مستقل اداره 
می شود اما در جهت اهداف نظام خود گام هایی رو به جلو 
دارد و در پیش��برد اهداف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 

دولت و نظام خود فعاالنه تالش می کند.
پدیده های سیاسی در سینما مغفول مانده

محمدتقی فهیم از موضوعات مغفول در س��ینما را 
مرتبط با پدیده ای سیاس��ی در جامع��ه ایران می داند و 
می گوید: »ما کش��وری هستیم که 30 سال پیش بزرگ 

تری��ن اتفاق جه��ان را در عصر سکوالریس��م رقم زدیم 
که طبعا این یک پدیده سیاس��ی اس��ت اما این موضوع 
در س��ینما مغفول مانده اس��ت. اگر چه در این دو س��ه 
س��ال اخیر تالش هایی با ساخت یک یا دو فیلم سیاسی 
صورت گرفته اس��ت و زمانی که بحث سیاسی می کنیم 
قطعا مس��ئله ایران ستیزی هم وجود دارد همچون فیلم 
»آرگو« و پروژه هایی چون » مالکیت  پنجم« و فیلم هایی 
از این دست. پاسخی به این فیلم ها از سوی سینمای ایران 

داده نشده است.«

ای��ن منتقد س��ینما به موض��وع مهم تری در بحث 
سینمای سیاس��ی اش��اره می کند و ادامه می دهد: »در 
حوزه سیاس��ت ما کش��وری هس��تیم که در دیپلماسی 
در خارج از کش��ور حرف زیادی داریم اما سینمای ما به 
نسبت دیپلماسی فعالمان به صورت خنثی عمل می کند.«
وی ادامه می دهد: »در حالی که هالیوود سینمایش 
پیش��تاز دیپلماسی کشورش عمل می کند یعنی پیش از 
اینکه دیپلمات ها و جریان دیپلماس��ی آمریکا وارد عمل 
شود این سینمای آمریکاست که ذهنیت سازی می کند و به 
مخاطب پیام می دهد و بستری فراهم می کند تا دیپلماسی 
و سیاست آمریکا به خوبی عمل  کند ولی سینمای ایران 
به این مورد توجه نکرده است. علی رغم اینکه سرمایه های 
زیادی برای س��اخت فیلم ها هزینه می ش��ود اما مدیریت 
درستی در این زمینه صورت نمی گیرد و غالبا با یک تک 

ژانر در سینمای ایران روبه رو هستیم.«
برخی مسئولین سینما را به رسمیت نمی شناسند

جواد اردکانی، کارگردان علت این اتفاق را در ساختار 
دو س��ینمای ایران و سینمای غرب )هالیوود( می داند و 
می گوی��د: »در غرب با اینکه س��ینما دولتی نیس��ت اما 
کمپانی های بزرگ تولیدکننده فیلم با سیاست های کالن 

نظام حاکمشان هماهنگ عمل می کنند.«
وی می افزاید: »این هماهنگی ناشی از این است که 
سیاست مداران و تصمیم گیران نظام، سینما را به بازی و 
به خدمت می گیرند و ابزارها و امکانات مورد نیاز آنها را 
فراهم می کنند و خود سینمای هالیوود هم به این ساختار 

دست یافته است.«
ای��ن کارگ��ردان در ادامه می گوید: »در کش��ور ما 
سینما از طرف بخش بزرگی از مسئولین و مدیران نظام 

به رسمیت شناخته نشده است و اگر حمایت های جدی 
و مستقیم رهبر معظم انقالب نبود به همین اندازه هم از 

حمایت برخوردار نبودیم و این قدم اول است.«
کارگردان فیلم »به کبودی یاس« در قدم دوم عنوان 
می کند که: »س��ینما با اینکه با بودجه های دولتی اداره 
می ش��ود اما در بدنه خود هیچ سازمانی را تعریف نکرده 
که به خواسته های نظام و سیاست های کالن آن خدمات 
ارائه دهد و وظیفه اش را در مقاطع تاریخی انجام دهد. به 
عقیده من این موضوع با یک اصالح ساختاری در سینما و 
نگاه مدیران نظام نسبت به سینما می تواند عملی شود.«

تولید آثار ایران هراسی و اسالم ستیزی در غرب
بنابراین باید گفت س��ینما هنوز  وامدار ارزش های 
انقالب نشده و این فاصله روز به روز بیشتر شده است و 
در حال حاضر پس از گذشت 34 سال از انقالب اسالمی 
دیگ��ر نه تنها کمتر  اث��ری از انقالب و ارزش های آن در 
س��ینما وجود دارد بلکه از طرف بسیاری از سینماگران 
مورد هجمه هم قرار گرفته است و بعضی از این فیلم ها 
که بعضا در جشنواره های خارجی شرکت داده می شوند، 
بخشی از مسائل اجتماعی و سیاسی ایران را سیاه نمایی 

می کند و دس��تاویزی برای دش��منان انقالب اس��ت که 
ایران را ب��ه بهانه های مختلف در صحنه جهانی محکوم 
ب��ه تروریس��م و نقض حقوق بش��ر کند.  ای��ن روند به 
سینمای غرب و مشخصا به سینمای هالیوود این جرات 
را می دهد که دس��ت به تولید آثاری با موضوعات ایران 
هراسی و اسالم ستیزی بزند و از این طریق به تغییر دید 
و ذائقه مخاطب جهانی می پردازد تا به واس��طه تبلیغات 
سوء و واهی خود در جنگ نرم فرهنگی مخاطب جهانی 
را با خود همسو و همراه کند. فیلم هایی چون »برائت از 
مس��لمانان« که حاوی صحنه ها و توهین هایی به پیامبر 
اکرم)ص( است که »بیش از 100 یهودی با اعطای پنج 
میلی��ون دالر« در تأمین مالی این فیلم کمک کرده اند. 
فیلم »پرس��پولیس« که انقالب ایران را هدف قرار داده 
است؛ فیلم »300« که تصویر نادرستی از مردم ایران را 
به نمایش می گذارد و به تازگی »آرگو« با موضوع تسخیر 
النه جاسوسی که در جشنواره گلدن گلوب جایزه می گیرد 
و محصول کمپانی صهیونیستی »برادران وارنر« است که 
فیل��م ضدایرانی »300« را در کارنامه کاری خود دارد و 
فیلم مس��تند »ایرانیوم« با ی��ک بیان اغراق آمیز ایران را 
یک کشور تروریستی معرفی می کند و صدها فیلم دیگر.
غرب تصویر نادرستی از مردم ایران نشان می دهد

»آدام ش��اماش« فیلم س��از کانادایی و برنده جایزه 
ویژه فس��تیوال فیلم ایرکانادا در سال2007 در گفت وگو 
با فارس با اش��اره به تبلیغات نادرس��ت رسانه های غربی 
درباره ایران می گوید: غرب تصویر نادرستی از مردم ایران 

را ترسیم کرده است.
وی افزود: »به اعتقاد من چهره ای که از اس��الم در 
غرب به نمایش گذاشته شده است تصویر درستی نیست 

و بسیاری در غرب تصور درستی از اسالم ندارند و حتی 
از تاریخ غنی اس��الم نیز چی��زی نمی دانند آنها از اصول 
و اعتقادات اس��المی و حتی هویت اس��المی نیز چیزی 
نمی دانند و درک درس��تی ندارن��د. آنها تنها یک تصویر 
کلی از مس��لمانان دارند، اما در واقع اسالم همچون یک 
راز است. و به اعتقاد من این وظیفه ما مسلمانان است که 
تالش کنیم تا این دید اشتباه و نادرست را تغییر دهیم 
چرا که سوء برداش��ت های بسیاری درباره مسلمانان در 

جوامع غربی و رسانه های غربی وجود دارد.«
وی در ادامه می گوید: »درحال حاضر درصد کمی 
در غرب هستند که در زمینه اسالم هراسی و همچنین 
ترویج چنین ایده هایی فعالیت می کنند و سعی می کنند تا 
تصویر نادرستی از مسلمانان را به نمایش درآورند. اما آنچه 
که مشکل ساز شده است بی تفاوتی در این زمینه است...«
سینمای ایران و سینماگران ناگزیرند به هویت ایرانی 
خود برگردند و پاس��دار ارزش های اسالم و کیان انقالب 
اسالمی باشند. سینمایی که در سرلوحه خود مهر دولتی 
بودن را دارد باید خود را با اهداف نظام جمهوری اسالمی 

هماهنگ کند و در مسیر تاللوی آن گام بردارد.

صفحه 5
سه شنبه 24 بهمن 1391 

اول ربیع الثانی 1434 - شماره20428

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ91/4/24 ش��رکت مزبور ک��ه در تاریخ91/8/27 
واص��ل گردید رض��ا براتی به کدملی 0451344723 بس��مت ب��ازرس اصلی و نازنی��ن علیمحمدی به 
کدمل��ی0074782231 بس��مت ب��ازرس علی البدل ب��رای مدت یک س��ال انتخاب گردیدن��د. روزنامه 
کثیراالنتش��ار کیهان جهت درج آگهی های ش��رکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت 2س��ال 
ب��ه قرار ذیل انتخ��اب گردیدند: رس��ول میثمی فرد به کدمل��ی1753583454- علیرض��ا اطراقچی به 
کدملی0053548221- به موجب صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 91/4/24 رس��ول میثمی به س��مت 
رئیس هیئت مدیره و علیرضا اطراقچی به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. 
امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسالت با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهیتصمیماتشرکتتکپخشکارانسهامیخاص
ثبتشدهبهشماره209002
بهشناسهملی10102505120

ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاری
سازمانثبتاسنادوامالککشور م الف99209

صورتجلسه  استناد  به 
مجم��ع عموم��ی 
ع��ادی  و  فوق الع��اده 
بط��ور فوق الع��اده 
مورخ 1391/8/20 
اتخاذ  ذیل  تصمیمات 

شد:
1 - محل ش��رکت در 
تهران  ثبت��ی  واح��د 
ب��ه آدرس ش��هر 
خ میردام��اد  ته��ران- 
روبروی مسجد الغدیر 
پ168 کدپس��تی 
1548943614 تغییر 
یافت و م��اده مربوطه 
در اساس��نامه بش��رح 

فوق اصالح گردید.
در تاریخ 1391/9/11 
ثب��ت  دفت��ر  ذی��ل 
مؤسسات  و  ش��رکتها 
و  ثب��ت  غیرتج��اری 
م��ورد تأیی��د و امضاء 

قرار گرفت.

کد درخواست: 1802449

آگهیتغییرات
شرکتتوسعه
بازرگانینوین
اعتمادپارسه
سهامیخاص
بهشمارهثبت
429587و
شناسهملی

10320819287

ادارهثبت
شرکتهاو
مؤسسات
غیرتجاری

واحدثبتیتهران
م الف 99128

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 91/7/30 و هیئت مدیره مورخ 91/7/16ش��رکت توس��عه 
خدمات رفاهی پردیس ایرانیان به شناسه ملی 10320752565 به جای بنیاد علوی به شناسه ملی 10100056933 به 
نمایندگی سیدحس��ن میریحیایی به کد ملی 007510933 به س��مت رئیس هیئت مدیره و سیدمرتضی اصفهانی به کد 
ملی 0033856494 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و علی آقا کاشانی به کد ملی 1261656210بسمت 
عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهدآوراز جمله چک، سفته، 
برات و قراردادها با دو امضاء از س��ه امضای هیئت مدیره متفقا با مهر ش��رکت و کلیه مراسالت و مکاتبات عادی با امضای 

مدیرعامل و مهرشرکت معتبر می باشد.

آگهیتصمیماتشرکتتلهکابینتوچالسهامیخاصثبتشدهبهشماره24659
وشناسهملی10100701210

ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاری
سازمانثبتاسنادوامالککشور م الف 99201

به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 91/9/13 شعبه شرکت در کرج خ طالقانی 
ک جهانپور ساختمان کاج پ 231 ط 1 واحد 2 

ک پ 3134886343 تاسیس گردید.

آگهیتغییرمحلشرکتمهندسین
صنعتیراسلتابلوسهامیخاص

بهشمارهثبت117866
وشناسهملی10101614506

ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاری
سازمانثبتاسنادوامالککشور

م الف 99211

                      

اولین نشریه مخصوص بانوان

 با مطالب متنوع و خواندني 

شنبه ها بصورت سراسري

 منتشر مي گردد 

1- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن )سهامی خاص( به نشانی رشت- بلوار امام خمینی- باالتر از میدان مصلی می باشد.
2- موضوع مناقصه: پروژه تعویض ش��بکه هوایی مس��ی به کابل خودنگهدار فشار ضعیف مشترکین برق در امورهای بهره برداری حوزه شرکت توزیع برق استان گیالن از محل منابع 

داخلی شرکت می باشد.
3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

مناقصهعمومییکمرحلهایشماره91-24

4-شرایط مناقصه  گران )پیمانکاران(: کلیه پیمانکاران می بایست دارای حداقل رتبه پنج نیرو از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری یا تایید صالحیت پیمانکاری 
از شرکت توزیع برق گیالن باشند.

5- محل دریافت اس�ناد مناقصه: رش��ت- بلوار امام خمینی- باالتر از میدان مصلی- ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان گیالن- امور تدارکات و انبارها و یا تهران- سعادت آباد- میدان 
کاج- خیابان شهید خلبان جمشیدی)یک(- خیابان شبنم- کوی الله- پالک 14

6- قیمت خرید اس�ناد و ش�ماره حس�اب: مبلغ 200000ریال )دویست هزارریال( به حساب سپهر ش��ماره 0207394180000 نزد بانک صادرات شعبه 549 فرهنگ رشت به نام 
شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن.

7-مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 91/11/23 لغایت تاریخ 91/12/3
8- زمان و محل تحویل پیشنهادها: اداره دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن  و حداکثر تا ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 91/12/13 

9- زمان گشایش پاکات مناقصه: پاکات الف و ب و ج مناقصه به تاریخ 91/12/13 رأس ساعت 16:30 در سالن جلسات شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن بازگشایی می گردد.
10- تضمین حسن انجام تعهدات قرارداد: 5 درصد مبلغ کل قرارداد به صورت ضمانتنامه بانکی

11-پیش پرداخت قرارداد: 25درصد مبلغ قرارداد در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر
12- شماره تلفن های تماس: 6606571- 6663006-0131 و 021-22062567

13- 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 فرمایید.

  http://www.gilanpdc.ir                     http://tender.tavanir.org.ir                 http://iets.mporg.ir                                                      :آدرس اینترنتی
 INFO@GILANPDC.IR                                                                                                                                                                                      :پست الکترونیکی

شرکتتوزیعنیرویبرقاستانگیالن

نوبت اول

شهرستانامورهای بهره برداریردیف
مبلغ برآوردی 

)ریال(
میزان تضمین شرکت 

در مناقصه
محل تامین 

اعتبار

منابع داخلی1/445/854/73198/400/000حوزه شهرستان رشت- شفت- فومن- رودبارحوزه قائم مقام شهرستان رشت- شفت- فومن- رودبار1

منابع داخلی1/463/276/05299/000/000امورهای انزلی- رضوانشهر- ماسال- تالش-آستارا - صومعه سراامور توزیع برق غرب2

منابع داخلی1/451/637/43698/600/000املش- رودسر- لنگرود- الهیجان- آستانه- سیاهکلامور توزیع برق شرق- جنوب شرق3


