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همه س�اله ب�ا آغ�از فصل تابس�تان و 
تعطیالت، مسافران زیادي سواحل شمالی و 
کنار رودخانه ها ودریاچه ها را براي استراحت 
و گذران تعطیالت انتخاب مي کنند.انتخابي 
که احتمال دارد به علت بی دقتی خانواده ها 
همیش�ه هم به خوبي و خوشي وتوامان با 
خاطرات خوب نباشد و چه بسا یک لحظه 
غفلت یک عمر پشیمانی به همراه داشته 
باشد،پشیمانی که دیگر هیچ گونه حاصلی 

نخواهد داشت. 
آمارهای غرق شدگان نشان می دهد که تنها 
در سال گذش��ته بیش ازهزار نفراز مسافران جان 
خود را براثر غرق ش��دن در آب دریا یا رودخانه ها 

از دست داده اند.
آمار تکان دهنده اي که اگردر آن دقیق شویم 

واقعیت هاي متاثر کننده اي را خواهیم دید.
در سه شماره گزارش روزنامه کیهان به واکاوی 
این مهم با آغاز فصل تابس��تان خواهیم پرداخت.

همراه ما در این سلسله گزارش ها باشید.

تابستان داغ وآمارهای داغ تر 
همه س��اله آمارهایی که از س��وی س��ازمان 
پزشکی قانونی منتشر می شود گویای این موضوع 
اس��ت که با آمدن تابس��تان آمار تلفات و قربانیان 
س��وانح غرق ش��دگی به طرز چشمگیری افزایش 

می یابد.
 ب��ه طوری که این آمارها حاکي از آن اس��ت 
فقط درفصل تابستان سال گذشته 517 نفر بر اثر 
غرق شدگی در کشور جان خود را از دست دادند 
که حدود نیمی از کل غرق ش��دگان سال گذشته 

را در بر می گیرد. 
همین طور سازمان پزشکی قانونی کشورنیز 
اعالم کرده است ، از کل فوتی های غرق شدگی در 

آغاز سفرهاي 
تابستاني 
وافزایش 
آمارهاي 

غرق شدگان
 در دریاها 

و رودخانه ها

شناگر بودن کافی نیست، خطرمرگ درکمین است! 
n گروه گزارش

* آمارها نشان می دهد در 
سال گذشته، 335 نفر در دریا، 120 
نفر در کانال های آب، 111 نفر در 
استخر ها، 96 نفر در دریاچه های 

مصنوعی و اطراف سدها، 41 نفر در 
دریاچه های طبیعی و 371 نفر در 
سایر مکان ها که بیشتر رودخانه ها 

بوده است، جان باخته اند.

 بخش نخست

* رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر:در سال گذشته شاهد حدود 5 هزار سانحه در سواحل کشور بودیم که سواحل استان 
مازنداران به خصوص شهرهای محمودآباد و بابلسر بیشترین سوانح را داشتند.در استان گیالن هم بندر انزلی ورشت ودر استان گلستان هم 

ترکمن صحرا و در استان های جنوبی هم سد کارون و رودهای خروشان بیشترین حوادث را در خود جای دادند.

* بهمن پرورش غواص و کارشناس 
نجات غریق : خیلي ها به اشتباه 

تصور مي کنند علت اصلي 
غرق شدن،شنا بلد نبودن است
 در حالي که این طور نیست وچه 

بسیار بودند شناگران وماهیگیران 
قهاري که خودشان متاسفانه دچار 

سانحه غرق شدگي شده اند. . .
 بي توجهي و عدم شناخت

 کافي براي ورود به آب هاي سخت 
یکي از دالیل اصلي این قبیل 

سوانح است . 

 جالب است بدانید بیش از نیمی از غرق شدگان در دریا و رودخانه ها و . . .را افرادی تشکیل می دهند که شناگران ماهری بود ه اند!  

سال گذش��ته 892 نفر مرد و 182 نفر زن بودند؛ 
این در حالی است که در سال 1390، 902 مرد و 
170 زن بر اثر غرق شدگی در کشور جان باختند.
اما گذشته از آمارهای داغ در فصل تابستان 
، غالبا سه استان مازندران،گیالن وخوزستان 
همواره در راس استان های حادثه خیز در این 

زمینه بوده اند.
در س��ال گذشته استان های مازندران با 215 
فوتی، خوزس��تان 143 فوتی و گیالن 107 فوتی 
بیش��ترین موارد مرگ ناش��ی از غرق شدگی را در 

خود جای داده اند.
نکته حائز اهمیت دیگر این است که بر خالف 

تصور بس��یاری از هموطنان این حوادث تلخ غرق 
ش��دگی فقط متخص دریا نیس��ت و اگر به نکات 
ایمنی واطمینان بخش توجه نش��ود چه بس��ا یک 
کان��ال کوچک آب هم می تواند قربانیان زیادی به 

جا بگذارد .
همان طور که آمارها نش��ان می دهد در سال 
گذشته، 335 نفر در دریا، 120 نفر در کانال های 
آب، 111 نفر در استخر ها، 96 نفر در دریاچه های 

مصنوعی و اطراف س��دها، 41 نفر در دریاچه های 
طبیعی و 371 نفر در س��ایر مکان ها که بیش��تر 

رودخانه ها بوده است، جان باخته اند. 

بي توجهي و عدم شناخت کافي از آبها
ش��اید جالب باش��د که بدانید بیش از نیمی 
از غرق ش��دگان را افرادی تش��کیل می دهند که 

شناگران ماهری بوده اند! 
 ای��ن واقعیت تلخ ودردناک والبته آموزنده ای 
اس��ت،به عبارت دیگر در واقع ش��نا گر بودن تنها 
دلیلی بر مصونیت در آب واحیانا هنگام خطرجان 
س��الم بدر بردن نیس��ت،چرا که چه بس��یار بودند 
شناگران وافراد محلی که هم به شنا تسلط داشته 
وهم شناخت کافی از محیط آب داشتند اما بازهم 

مقلوب آب های نفس گیر شده اند.
بهمن پرورش غواص و کارشناس نجات غریق  مدت 
14 سال است که به صورت حرفه اي درآب هاي سخت 

به نجات جان افراد مختلف مي پردازد.
او عالوه بر اینکه تا کنون بیش از 86 نفر را در 
سوانح مختلف از مرگ حتمي نجات داده است ، پیکر 
غریقان زیادي را نیز از اعماق رودخانه هاي خروشان 
وگل آلود،سدهاي عمیق و تاریک و چاه هاي مخوف 
بیرون آورده وغم خانواده هاي داغدار زیادي را التیام 

بخشیده است.
بهمن پرورش در گفت وگو با گزارش��گر روزنامه 
کیه��ان  درباره فعالیت هاي خود و علت بس��یاري از 
سوانح غرق ش��دگي مي گوید :”من تا کنون بیش از 
14 هزار ساعت عملیات ویژه براي پیدا کردن اجساد 
غریق��ان و نج��ات جان اف��راد متعددي ک��ه درحین 
غرق شدگي بودند پشت سر گذاشته ام و با این تجربه 
قابل توجه به نظ��ر من علت بیش از 98 درصد غرق 
شدگي ها نه تنها در کشور ما بلکه در کل جهان به علت 
عدم شناخت کافي از محیط است .خیلي ها به اشتباه 

تصور مي کنند علت اصلي غرق شدن ،شنا بلد نبودن 
اس��ت در حالي که این طور نیست وچه بسیار بودند 
شناگران وماهیگیران قهاري که سالها در رودخانه هاي 
خروشان و صعب العبور و یا سدها و دریاچه هاي عمیق  
فعالیت شنا داشتند اما خودشان متاسفانه دچار سانحه 
غرق ش��دگي شده اند و من پیکرشان را در آب هاي 

ایران پیدا کرده ام.
وی می گوید:بي توجهي و عدم شناخت کافي 
براي ورود به آب هاي س��خت یکي از دالیل اصلي 

این قبیل سوانح است . 
سال گذشته در سد گاوشان سنندج غواصان 

زیادي را ب��راي پیدا کردن پیکر مهندس صاعدي 
اعزام کردند که موفق نش��دند و از من درخواس��ت 
کردند در این عملیات شرکت کنم .بالفاصله بعد از 
اینکه به محل سد رسیدم پیکر این غریق را از اعماق 
30 متري سد پیدا کردم و به بیرون منتقل کردم.”

این ناجی غریق وغواص بین المللی در ادامه 
درب��اره اینکه چرا خ��روج پیکر غریقان از آب به 
راحتی ممکن نیست، می گوید :”بیشترغواصان 

حت��ي آموزش دیده در آب هاي روش��ن و صاف 
و ت��ا عمق خاصي مي توانند غریق را پیدا کنند .

غواصي در آب هاي خروش��ان با غواصي در دریا 
تفاوت زیادي دارد .در دریا آب راکد است اما در 
رودخانه ها و آب هاي خروش��ان با موانع زیادي 
روبه رو مي شویم .با من زماني براي عملیات ها 
تم��اس مي گیرند که غریق در آب های مخوفي 
غرق شده و بعد از چند روز عملیات غواصان دیگر 
از پیدا کردن آن ناامید شده اند.مثل مرداب هایي 
که در عمق چند متري آن درخت و ریشه هاي 
تو در تویي وجود دارد یا س��دهایي که آب هاي 

س��ختي دارد یا مثال چاه ه��اي صنعتي با عمق 
صد متر که به س��دها منتهي مي ش��ود و حتي 
رودخانه هاي خروشاني مثل سیمره در ایالم که 
به صورت عادي هم ش��ناگران حرفه اي شانسي 
براي زنده ماندن ندارند چه برس��د به پیدا کردن 
ی��ک غریق دیگر .من تا کنون 14 هزار س��اعت 
عملیات سخت و حتي غیرممکن در پرونده دارم 

که مدرک محکمي بر این موضوع است.”

هیچ کس متولي نیست ! 
رئیس س��ازمان امداد و نجات جمعیت هالل 
احمر انتقاد وسیع تري نسبت به این موضوع دارد و 
در گفت وگو با گزارشگر روزنامه کیهان مي گوید:”به 
طور کلي متولي مشخصي در جامعه براي موضوع 

ایمني آب ها و سواحل تفریح وجود ندارد .”
وی می گوید: نیروهاي ما بیشتر در مواقع خاص 
و براي امدادرساني به کساني که دچار سوانح شده 
اند وارد عمل مي ش��وند.در حالي که ایمن س��ازي 
آب ها و س��واحل تفریحي که بیشتر مقصد گذران 
تعطیالت خانواده ها محس��وب مي ش��ود برعهده 

نهادهاي مختلف مانند س��تاد تس��هیالت س��فر و 
استانداري آن منطقه است.

دکتر مظفر می گوید:اینکه افرادي آموزش دیده 
در این مکان ها مس��تقر باش��ند و در موارد خطر 
بتوانند به مس��افران کمک کنن��د وآنها را ازخطر 
غرق ش��دگي نجات دهند بیش��تر باید مورد توجه 
هیئت هاي  نجات غریق واقع شود .خیلي ها تصور 
م��ي کنند تمامي این اقدامات بر عهده هالل احمر 

و امداد و نجات اس��ت در حالي که این طور نیست 
.هرچند ما با توزیع بروشور اطالعات کاملي نسبت 
به منطقه وخطرهایي که ممکن است در آن وجود 
داشته باش��د دراختیار مسافران قرار مي دهیم اما 
نظارت همه جانبه و ایمن س��ازي گس��ترده جزو 
وظایف ما نیست و سایر نهادها باید با یک بررسي 
جامع و فراگیر به تقس��یم وظایف مشترکي دست 
پیدا کنند واین اقدامات را پیش ببرند تا ما ش��اهد 
کاهش هر چه بیشترتلفات در این نواحي باشیم.”  
دکتر محمود مظف��ر در خصوص آمارحوادث 
س��ال گذشته می افزاید :”سال گذشته جمعیت ما 

اعتبارات اندکی در اختیار داشت و بیشتر نیروهای 
ما به صورت داوطلب در عملیات ها حاضر بودند.

وی ادامه می هد: در س��ال گذش��ته ما شاهد 
چیزی حدود 5 هزار س��انحه در س��واحل کش��ور 
بودیم که این س��وانح شامل غرق شدگی،نجات از 
حادثه،درمان س��رپایی و ... می ش��ود. در این بین 
س��واحل اس��تان مازنداران به خصوص ش��هرهای 
محمودآباد و بابلس��ر بیشترین س��وانح را داشتند.
در اس��تان گیالن هم بندر انزلی ورشت ودر استان 
گلستان هم ترکمن صحرا و در استان های جنوبی 
هم سد کارون و رودهای خروشان بیشترین حوادث 

را در خود جای دادند.” 
البته رئیس س��ازمان ام��داد ونجات  جمعیت 
هالل احمر در پایان توصیه هایی را نیز به مسافران 
می کند و از آنها می خواهد که به طور جدی از شنا 

در آب های غیر ایمن خودداری کنند.
او یادآور می ش��ود :”بهتر است مسافران هر 
س��احل و یا هر ش��هری را هم که برای تفریح و 
استراحت انتخاب می کنند توجه داشته باشند که 
حتما نسبت به تهیه بروشور واطالعات آن ساحل 
اقدام کنند و بدون در نظر گرفتن خطرهای ممکن 
وارد آب نشوند.بهتر است شنا هم در ساعت هایی 
باشد که نجات غریق  در ساحل حضور دارد و به 
هیچ عنوان از قس��مت عالمت گذاری شده فراتر 
نروند وحتما قبل از ورود به آب با هر سطح توانایی 

بازسعی کنند جلیقه نجات تهیه کنند .” 
این مقام مسئول همچنین درباره کمبود افراد 
نجات غریق در س��واحل نیز معتقداست :”معموال 
فدراس��یون نجات غریق تعدادزیادی افراد آموزش 
دیده ومسلط را در سواحل مختلف بسیج می کند 
اما اآلن به دلیل کمبود اعتبارات این افراد محدوده 

کمی را می توانند پوشش دهند. “

آگهی تغییرات شرکت نیکان نفیس 
پرشین سهامی خاص به شماره 
ثبت 407930 و شناسه ملی 

10320585880
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق الع��اده مورخ 

1391/8/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
کلیه س��رمایه تعهدی شرکت توس��ط صاحبان سهام پرداخت 

گردیده است.
در تاری��خ 1391/9/13 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و مؤسس��ات 

غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
 واحد ثبتی تهران

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/1/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران- میدان فاطمی 
ابتدای خ بیستون س��اختمان لئون واحد 5 کدپستی 1431654379 

تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
در تاریخ 1392/2/2 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و موسس��ات غیرتجاری 

ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

 آگهی تغییرات شرکت فرانه سپهرگیتی 
سهامی خاص به شماره ثبت 346813 و 

شناسه ملی 10103952855

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

طبق صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی بط��ور فوق العاده 
م��ورخ 91/12/1 ش��رکت مزبور که در تاری��خ 91/12/16 
واصل گردید محس��ن دلجو به کدملی 0056768303 به 
س��مت بازرس اصلی و موسسه حسابرس��ی فرازمند به کد 
ملی 10100619556 به س��مت ب��ازرس علی البدل برای 

مدت یک سال انتخاب گردیدند.

آگهی تصمیمات شرکت آرین رشد افزا 
سهامی خاص به شماره ثبت 167090 و 

شناسه ملی 10102096208

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

طبق صورتجلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی بطور فوق الع��اده مورخ 
91/12/7 ش��رکت مزبور ک��ه در تاری��خ 91/12/26 واصل گردید 
ترازنامه و حس��اب سود و زیان س��ال مالی 1390 بتصویب رسید. 
موسس��ه حسابرس��ی و خدمات مدیریت فهیم مدبر به شناسه ملی 
10320432820 بسمت بازرس اصلی و رامین شیراوند به کد ملی 
6139576474 به س��مت بازرس علی البدل برای مدت یک س��ال 

انتخاب گردیدند.

آگهی تصمیمات شرکت مهندسی پوشش 
گستر سهامی خاص ثبت شده به شماره 
59283 و شناسه ملی 10101043357

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بط��ور فوق العاده مورخ 
91/12/23 ش��رکت مزبور که در تاریخ 91/12/26 واصل گردید 
موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رس��ید: موسس��ه حسابرسی 
و خدمات مدیریت س��امان پندار شناسه ملی 10100525069 
بس��مت بازرس اصلی و علیرضا اکبری امامی 0067555888 به 

سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور 
گنو سهامی خاص ثبت شده به شماره 

44468 با شناسه ملی 10100898174

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ91/10/26 
شرکت مزبور که در تاریخ 91/12/26 واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره 
به مدت 2سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی اصغر منصورخاکی به 
ش ملی 0322506891 و عباس بذرافکن به ش ملی2002419175 و 

حسین شاهنوازی به ش ملی 0872295648

آگهی تصمیمات 
شرکت مادر تخصصی خدمات 
کشاورزی سهامی خاص ثبت 
شده به شماره78800 و 
شناسه ملی10101236310

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ91/10/2 
ش��رکت مزب��ور ک��ه در تاری��خ 91/10/27 واص��ل گردید مؤسس��ه 
حسابرسی آگاهان تدبیر پارسیان به شناسه ملی 10100525185 به 
س��مت بازرس اصلی و س��عید آجورلو به کدمل��ی 0611910940 به 
سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه 

کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

آگهی تصمیمات 
شرکت صنایع اتاق تمیز بهار 

سهامی خاص به شماره ثبت 202658 
و شناسه ملی 10102443683

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ1391/12/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

نام ش��رکت ب��ه »ابزار صنعت طلوع« تغییر یاف��ت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گردید.

در تاریخ 1392/2/2 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و مؤسسات غیرتجاری 
ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات
 شرکت پرشین صنعت پانیذ 

سهامی خاص به شماره ثبت 417204
 و شناسه ملی10320689136

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مورخ 91/12/12 ش��رکت مزبور که در تاریخ 91/12/28 
واصل گردید: موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به 
شناس��ه ملی 10100555311 به س��مت بازرس اصلی و 
حس��ین خطیبیان به ش ملی 0038989506 به س��مت 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

آگهی تصمیمات شرکت کالیس بتن 
سهامی خاص به شماره ثبت 70696

 و شناسه ملی 10101156268

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

اداره ثبت 
شرکت ها 

و موسسات 
غیرتجاری
واحد ثبتی

 تهران

آگهی 
تغییرات 
شرکت 
پدیده 

عرش نوین 
سهامی 

خاص به 
شماره ثبت 

 276209
و شناسه 

ملی
10103011994

صورتجلسه  استناد  به 
هیئ��ت مدی��ره مورخ 
1391/7/1 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:
1- محل ش��رکت در 
واحد ثبت��ی تهران به 
تهران-  ش��هر  آدرس 
خیاب��ان  مالص��درا 
جنوبی  شیراز  خیابان 
بل��وار برزی��ل غرب��ی 
پالک 128 واحد 5 کد 
پستی1435815113 
تغیی��ر یاف��ت و ماده 
مربوطه در اساس��نامه 
اصالح  ف��وق  بش��رح 

گردید.
درتاری��خ1391/8/15 
ذیل دفتر ثبت شرکتها 
و موسسات غیرتجاری 
تأیید  م��ورد  و  ثب��ت 
و امض��اء ق��رار گرفت.

1- نام و نش�انی دس�تگاه مناقصه گزار: ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان گیالن 
)سهامی خاص( به نشانی رشت- بلوار امام خمینی- باالتر از میدان مصلی.

1250KVA 2- موضوع مناقصه: خرید یک دستگاه پست کمپکت
تبصره: شرکت کنندگان در مناقصه می بایست جزء لیست تأییدشده توانیر باشند.

3- ن�وع و مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه: فیش واری��زی یا ضمانت نامه بانکی 
معتبر به مبلغ 114/000/000 ریال.

4- مح�ل دریافت اس�ناد مناقصه: رش��ت- بلوار ام��ام خمینی- باالت��ر 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
5- قیمت خرید اس�ناد و شماره حساب: مبلغ 500/000 ریال )پانصدهزار ریال( 
به حس��اب سپهر ش��ماره 0207394180000 نزد بانک صادرات شعبه 549 فرهنگ 

رشت به نام شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن
6- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 92/4/8 لغایت تاریخ 92/4/12

7- زم�ان و محل تحویل پیش�نهادها: اداره دبیرخانه ش��رکت توزیع نیروی برق 
استان گیالن و حداکثر تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 92/4/22 می باشد.

8- زمان گشایش پاکات مناقصه: پاکات الف و ب مناقصه به تاریخ 92/4/22 رأس 
ساعت 14:30 بدون حضور شرکت کنندگان در مناقصه در سالن جلسات شرکت توزیع 
نیروی برق استان گیالن بازگشایی می گردد و زمان بازگشایی پاکت ج پس از ارزیابی 

فنی متعاقبا اعالم می گردد.
تبصره: حضور ش�رکت کنندگان در مناقصه در جلس�ه بازگشایی پاکات ج با 

ارائه معرفی نامه کتبی بالمانع است.
9- تضمین حس�ن انجام تعهدات قرارداد: 10 درصد مبلغ کل قرارداد به صورت 

ضمانتنامه بانکی
10- پیش پرداخت قرارداد: 25 درصد مبلغ قرارداد در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی
11- شماره تلفنهای تماس: 6606571- 6663006- 0131 و 22062567- 021

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

برق استان گیالن( می باشد.

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

مناقصه عمومی خرید 
پست کمپکت شماره 92-6

شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن

نوبت دوم

در صورت نیاز به اطالعات بیشتر به پایگاه های اینترنتی شرح زیر مراجعه فرمایید:


