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ب�ه س�رعت انتقالی به یکی از ش�هرهای دور 
افت�اده را می پذیرن�د. حلقه ارتباط با آش�نایان را 
تنگ تر و تنگ تر می کنند تا جایی که ش�اید دیگر 
به کل ارتباط ش�ان با دوس�تان قدیمی قطع شود. 
ب�رای پذی�رش طف�ل فرزندخوانده حت�ی حاضر 
نمی ش�وند از کمک های والدین خود بهره بگیرند 
و عم�ال با تبعیدی خودخواس�ته به چال�ه انزوا در 
می افتند. تمام تالش والدین بر این محور اس�توار 
اس�ت که فرزندخوانده ش�ان هیچ گاه به حقیقت 

فرزندخواندگی اش پی نبرد!
این درحالی اس��ت که روانشناس��ان و مش��اورین 
خانواده تاکید دارند بهترین سن گفتن حقیقت سن 7 تا 
11 سالگی است چرا که در سن طفولیت 2 تا 5 سالگی 
کودک آسیب پذیر است و در سن بلوغ هم این مسئله با 
بحران های دوران بلوغ توام می شود و کار را سخت می کند. 
بنابراین درکش��ور ما که خانواده ها احساسی اند و دوست 
ندارند کودکشان ضربه روحی و عاطفی بخورد بهترین سن 
بازگو کردن حقیقت قبل از ش��روع بحران های بلوغ مثال 
درتابستانی است که کالس پنجم ابتدایی را تمام می کنند.
حتی تاکید شده اگر در این سن واقعیت به کودک 
گفته نشود بهتر است بعد از این هم مخفی بماند، چرا که 
لطمات گفتن حقیقت در سنین باالتر به مراتب بیش از 
حسن آن است. وقتی بحران هویت با بحران بلوغ درآمیزد، 

طوفانی سهمگین نوجوان را دربرمی گیرد.
ورود فرزن��د مقوله مهمی اس��ت ک��ه زوج را تحت 
تاثی��ر قرار می دهد. باید از لحاظ درونی آمادگی پذیرش 
فرزندخوانده را داشته باش��ند. منظور از آمادگی درونی 
شرایط مناسب روحی و روانی زوج برای ورود عضو جدید و 
کسب آمادگی های الزم از جمله اطالع از روش های جدید 
تربیتی و رشد است. احساس نیاز توامان زوجین و آمادگی 
برای ایفای نقش های جدید پدر و مادر بودن از مهم ترین 
مسائل اس��ت. البته پذیرش کودکان در شیرخوارگی به 
مراتب سخت تر است. زیرا دراین مقطع سنی کودکان با 
مشکالت کم خوابی و آسیب پذیری های جسمی بیشتری 
مواجه هستند و کسانی که چنین کودکانی را به فرزندی 
می پذیرند، باید بس��یار صبور باشند. با همه این اوصاف 

بهترین سن فرزند خواندگی زیر شش ماه است.
همچنی��ن همراهی و همدل��ی خانواده های درجه 
اول زوج��ی که اقدام به پذی��رش فرزند می کنند نیز در 
کس��ب آمادگی روح��ی و روانی آنها و تالشش��ان برای 
کسب مهارت های الزم برای پذیرش مسئولیت پدری و 
مادری بسیار اهمیت دارد. زوجین قبل از پذیرش فرزند 
در صورتی که نگرانی هایی دارند با روانش��ناس یا مشاور 

صحبت  کنند.
بایدها و نبایدهای فرزندخواندگی

خیل��ی از والدین در هنگام پذی��رش فرزندخوانده 
ت��رس این را دارند که ش��رایط ای��ده آل نبوده و نواقصی 
وجود داش��ته باش��د که موجب تردید کودک در محبت 

پدری و مادری آنها شود.
محبوبه قویدل حیدری، کارشناس ارشد روانشناسی 
و عضو هس��ته مش��اوره راه روش��ن  اس��تان سیستان و 
بلوچستان این اطمینان را به ما می دهد که به تجربه ثابت 
ش��ده فرزندخوانده ها آنچنان روی نواقص زوم نمی کنند 
و همواره مثل فرزندان خونی قدردان سرپرس��تان خود 

هستند.

بخش پایانی        عبور از چالش های فرزندخواندگی با همدلی جمعی 

n گالیا توانگر

نگاه منتظر محبت
 در چشمان فرشته های کوچک

وی در گفت وگو با گزارش��گر کیهان قدم گذاشتن 
در مس��یر فرزندخواندگی را منوط به داشتن چهار شرط 
دانسته و می گوید: »فرزندخوانده لطف و مهربانی والدین 
پرورش دهنده را ارج می نهد. آنها هرگز به نقص ها توجهی 
نمی کنند. در نتیجه احساس خوشبختی بیشتری دارند. 
مش��اهده این حس خوش��ایند و رضایت آنها از زندگی 
می تواند برای والدین رضایت بخش باشد. مهم ترین شرط، 
آمادگ��ی کامل زوجین برای پذیرش یک بچه اس��ت که 
باید تمام مس��ئولیت های او را تا آخرین مراحل رشدش 
بر عهده بگیرند. مانند این که تصمیم دارند باردار شوند، 
نه این که با تفکر یک سرگرمی یا صرفا برای ثواب بردن 
به صورت گذرا و موقتی به این پدیده نگاه کنند. دومین 
مسئله این است که باید بدانند برای چه می خواهند این 
بچه را به فرزندخواندگی بپذیرند و چه احساسی نسبت به 
او خواهند داشت؟ نکته سوم بررسی همه جانبه وضعیت 
کودکی است که می خواهند سرپرستی اش را بپذیرند و 
ش��رط چهارم آن است که قرار بگذارند این واقعیت را به 

بچه بگویند.«
ای��ن روانش��ناس در پاس��خ به این س��وال که چه 

زمان��ی باید به بچه گفته ش��ود که فرزندخوانده اس��ت، 
می گوید:»بیان این واقعیت بهتر است زمانی صورت پذیرد 
که بچه ها در کودکی ثانویه )7 تا 11سالگی( هستند. آماده 
ک��ردن ذهن کودک برای بیان واقعیت می تواند در قالب 
قصه به بچه  ها باش��د. البته راه های زیادی وجود دارد که 
باید به کار گرفته شود. در کودکی اولیه )2تا 5 سالگی( 
کودک آس��یب پذیر است و در س��ن نوجوانی اگر به این 
واقعیت پی ببرند توام ش��دن این مس��ئله با بحران های 
خاص بلوغ برایش��ان سخت تر خواهد بود و ممکن است 

فرزندخواندگی را تکذیب کنند.
البته ضروری است که والدین با یک روش مثبت و 

روشن با فرزندخوانده شان صحبت کنند.
زیرا اگر از کسی غیر از والدین خود بشنوند ممکن 
اس��ت نس��بت به والدین احساس خش��م و عدم اعتماد 
پی��دا کنند. باید به گونه ای عنوان ش��ود ک��ه برای این 
کودکان قابل درک و فهم باش��د. آنها نس��بت به آگاهی 
از فرزندخواندگی خ��ود عکس العمل های مختلفی بروز 
می دهن��د اما احساس ش��ان قبل و بع��د از فهمیدن این 
موضوع نسبت به والدین پرورش دهنده تغییری نمی کند.«
قویدل حی��دری، در تکمیل صحبت هایش در باب 
اهمیت رواج پذیرش فرزند در خانواده ها می گوید: »توجه 
به مسائل تربیتی و رسیدگی به نیازهای عاطفی کودک 
تنها در خانواده امکان پذیر است. حتی بهترین موسسه های 
نگهداری بازده کمتری نس��بت به حضور کودک در یک 
خانواده متوس��ط دارد. فرزندانی که در موسسه ها و دور 
از عش��ق و دلبستگی خانوادگی تربیت و بزرگ می شوند 
در مع��رض بحران ه��ای عاطفی و روحی بس��یاری قرار 

خواهند گرفت.
اگر خانواده ها توان عاطفی، روانی و مالی مناس��بی 
دارن��د می توانند کمک کنند تا این کودکان طعم کانون 

گرم خانواده را بچشند.«
برخورد اطرافیان با فرزندخوانده

اطرافیان و فامیل باید چطور با کودکی که به فرزند 
خواندگی پذیرفته شده برخورد کنند؟

متاس��فانه بی فکری برخی از افراد فامیل باعث درد 
و رن��ج روحی بچه ها می ش��ود و گاه حرف هایی می زنند 
که می تواند مش��کالت روحی برای این کودکان به وجود 
آورد. اگر اطرافیان، خود را جای این خانواده گذاشته و با 
آنها احساس صمیمیت و همدلی کنند، مطمئنا احساس 
خانواده را نس��بت به کودک درک ک��رده و دید آنها نیز 
از حال��ت موجودی غریبه ب��ه کودک درخواهد آمد، این 

درحالی اس��ت که برخی دیگر از خانواده ها محبت را از 
حد خود خارج کرده و نسبت به کودک حالتی از دلسوزی 
و ترحم روا می دارند که هر دوی این موارد نادرس��ت و 

غیرمنطقی است.
خوب نیست که کودک موضوع فرزند خواندگی اش 
را از زبان دیگران بشنود. این مسئله خیلی اهمیت دارد 
که والدین در س��ن مناس��ب از زبان خودشان مسئله را 
برای او مطرح کنند و همراهی اش کنند تا با این موضوع 

کنار بیاید.
اگر اطرافیان و والدین به گونه ای عادی عمل کنند 
که گویی با فرزند خونی شان روبه رویند، مسائل و مشکالت 

درحد قابل توجهی حل می شوند.
داود شعبانیان، جامعه شناس در گفت وگو با گزارشگر 
کیهان به زوجینی که قصد پذیرش فرزند خوانده را دارند 
و نیز مسئوالن، توصیه می کند: »زوجین ابتدا باید نسبت 
به ابعاد مختلف مسئله آگاهی کامل حاصل کنند. مدیران، 
کارشناسان و کارپردازان بهزیستی به عنوان متولیان امر 
باید از آموزش های تخصصی برخوردار باش��ند. خانواده 
پذیرن��ده طفل، باید از هر لحاظ مانند ش��رایط روحی،  

اخالقی، فرهنگی اقتصادی و... به دقت مورد سنجش قرار 
گیرند. مهم ترین نکته این است که زوجین پذیرنده طفل 

افراد فوق العاده مسئولیت پذیری باشند.«
پیشنهاد دیگر این جامعه شناس به قانون گذاران این 
است: »خیلی از مشکالت متوجه ابهامات به لحاظ حقوقی 
است. ابهامات مربوط به تکالیف دینی نیز باید با دخالت 

مستقیم نهادهای دینی جامعه مرتفع گردند.«
حمایت از ایتام و مسئولیت آینده کودک

جدای از بهزیستی که در امر سر و سامان دادن به 
کودکان بی سرپرس��ت و بدسرپرست فعال است، طی دو 
ده��ه اخیر کمیته امداد ام��ام خمینی)ره( نیز به منظور 

جذب حامیان مالی برای کودکانی که سرپرس��ت دارند 
اما سرپرست آنها به هر دلیلی توانایی مالی اداره کردن 

آنها را ندارد، فعالیت های رو به رشدی داشته است.
ف��رق ب��زرگ فعالیت ه��ای بهزیس��تی و امداد در 
این اس��ت که بهزیستی بی سرپرس��تان و بدسرپرستان 
را پوش��ش می دهد ام��ا امداد پوش��ش دهنده کودکان 
بی بضاعتی اس��ت که والدینش��ان و یا فامیل درجه یک 

آنها سرپرست شان است.
فعالیت ه��ای امداد در باب جذب  حامی مالی برای 
بچه ها عمدتا در قالب دو طرح اکرام ایتام و محس��نین 

صورت می پذیرد.
تب��ارک س��بحانی، مدی��رکل کمیته ام��داد امام 

خمینی)ره( استان تهران در گفت و گو با گزارشگر کیهان 
توضیح می دهد: »طرح اکرام ایتام شامل حال کودکانی 
می شود که پدرشان فوت شده اما همچنان در دل خانواده 
خ��ود زندگ��ی می کنند. گاهی پدر و م��ادر هر  دو فوت 
شده اند و یکی از بستگان درجه یک آنها سرپرستی شان 
را عهده دار اس��ت باید این بچه ها آدرس جا و مکانش��ان 
و خانه و خانواده ش��ان مشخص باشد تا زیر پوشش این 
طرح واقع ش��وند. این طرح از سال 73 راه اندازی شده و 
تاکنون رشد چش��مگیری داشته است. در استان تهران 
11 هزار کودک یتیم داریم که 3 تا 4درصدشان هم پدر 

و هم مادرشان را از دست داده اند.

ف��رد حامی ب��ه کمیته ام��داد مراجع��ه می کند و 
مش��خصات بچه موردنظرش را به ما اعالم می کند. مثال 
می گوید دختر اول دبس��تان باشد، ساکن فالن محدوده 
شهر تهران باش��د، وضعیت تحصیلی اش هم امیدبخش 

باشد.
ما مش��خصات موردنظر فرد متقاض��ی را با پرونده 
بچه های تحت پوشش��مان تطبیق داده و چند نفری که 
شرایط ش��ان نزدیک به معیارهای حامی اس��ت معرفی 

می کنیم.
بعضی ها یکی از بچه ها را تحت پوشش قرار می دهند 
و بعضی دیگر که از وسع مالی بیشتری برخوردارند حتی 
ممکن است 20 بچه را مورد حمایت قرار داده و برایشان 

از لحاظ مالی پدری و مادری کنند.«
وی در پاس��خ به این س��وال که آیا بین حامیان و 
بچه ه��ا پیوندهای عاطفی نیز برقرار می ش��ود یا خیر، 
می گوید: »ما حامیانی داریم که دختر یا پسرشان را که 
مورد حمایت مالی آنهاس��ت تا س��ن 26، 27 سالگی و 
تا موقع ازدواج هم همراهی می کنند. جهیزیه اش را که 
دادند، پس��ر را که داماد کردند، دیگر حمایت مالی شان 

تمام می شود.
در طی این سال ها سالی چند بار با نظارت کمیته 
ام��داد دیدارهای��ی بین بچه ها و حامیانش��ان صورت 
می گی��رد. قب��ال دیدارها با هماهنگی مس��تقیم بین 
سرپرس��ت کودک و حامی شکل می گرفت که بعضا 
مش��کالتی پیش می آمد. مثال سرپرس��ت حتی برای 
خریده��ای خرده ریز ک��ودک به حامی زنگ می زد و 
مزاحمت ایجاد می شد. بنابراین صالح کار دیدیم که 
دیداره��ا زیرنظر امداد صورت پذی��رد. حامیان حتی 
می توانن��د با هماهنگی یک روز به اتفاق کودک برای 

خرید و گردش بیرون بروند.«
س��بحانی در تکمیل صحبت های��ش می گوید: »ما 
برای کمک ه��ر حامی مبلغ 30هزار تومان در ماه را در 

نظر گرفته ایم، اما کیس��ت که نداند این مبلغ با ش��رایط 
اقتصادی امروز راه به جایی نمی برد. بچه ها معموال چند 
حامی دارند. البته حامی هم داشته ایم که برای یک کودک 
12 ساله یکباره 16میلیون تومان به حساب پس اندازش 

واریز کرده تا آینده اش را تضمین کند.«
پیوند بین حامی و کودک از جنس

 عاطفه والد و فرزند
در طرح محسنین که یکی دیگر از طرح های کمیته 
امداد امام خمینی)ره( است، عکس و شناسنامه کودکان را 
پیش روی متقاضیان حمایت مالی قرار می دهند تا حامی 
یکی یا چندتایی را انتخاب کرده و تحت پوشش قرار دهد.

پدر این بچه ها زنده است، اما امکان دارد بیمار و از 
کارافتاده باش��د و یا چون زندانی است نتواند بچه هایش 
را سرپرس��تی کند. بچه ها در خان��واده با مادر یا یکی از 

بستگان درجه یک خود به سر می برند.
کف کمک ماهانه 20هزار تومان اس��ت، اما واقعیت 
این اس��ت که از طرف حامیان اغلب کمک های بس��یار 

بیشتری صورت می گیرد.
اگ��ر دیدارها و حمایت های مالی حامی تداوم یابد، 
کم کم بچه با حضور حامی در زندگی اش اخت شده و در 
بس��یاری موارد تا پایان عمر حامی را پدر خوانده یا مادر 

خوانده خود دانسته و مورد خطاب قرار می دهد.
تصورش را کنید که با نگاه پدری و مادری به عکس 
معصوم طفل��ی دل می بندید، او را تحت پوش��ش خود 
قرار می دهید و س��ال ها بعد در جشن ازدواجش شرکت 
می کنید. آیا ش��ک دارید که این پیوند خداپسندانه بین 
حامی وکودک چیزی جز حس پدری و مادری باش��د؟ 
اینجا غریبگی رخت بر می بندد و فرش��ته ها به تحسین 

انسان صف می بندند.
مردم خیر تهران س��االنه 36میلی��ارد تومان به دو 
طرح اکرام ایتام و محس��نین پول کمک می کنند. ماهی 
دومیلیارد تومان بابت طرح اکرام ایتام و یک میلیارد تومان 

برای طرح محسنین.

*محبوبه قویدل حیدری، روانشناس 
از سیستان و بلوچستان: حتی بهترین 
موسسه های نگهداری کودکان بازده 

کمتری نسبت به حضور کودک در یک 
خانواده متوسط دارد. فرزندانی که در 
موسسه ها و دور از عشق و دلبستگی 

خانوادگی تربیت یافته و بزرگ می شوند 
در معرض بحران های عاطفی و روحی 

بسیاری قرار خواهند گرفت.

*تبارک سبحانی، مدیرکل کمیته امداد 
امام خمینی)ره(استان تهران : ما 

حامیانی داریم که دختر یا پسرشان را 
که مورد حمایت مالی آنهاست، تا سنین 

26، 27 سالگی و تا موقع ازدواج هم 
همراهی می کنند. جهیزیه اش را که 
دادند، پسر را که داماد کردند، دیگر 

دهحمایت مالی شان تمام می شود.
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شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن در نظر دارد مناقصه ای را به شرح ذیل به 
صورت عمومی یک مرحله ای برگزار نماید.

1- نام و نش�انی دستگاه مناقصه گزار: شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن- رشت 
بلوار امام خمینی.

 )shell Type( 2- موضوع مناقصه: تعمیر اساس��ی تران��س 10/6/145 کیلو ولت
نیروگاه برق آبی سد سفیدرود.

3- زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد مناقصه:
- تاریخ فروش اسناد: سه شنبه 92/9/12 لغایت سه شنبه 92/9/19

- محل فروش اس�ناد: رش��ت- بلوار امام خمینی- ش��رکت س��هامی آب منطقه ای 
گی��الن- س��اختمان مالی و پش��تیبانی- دفتر امور ت��دارکات و خدمات پش��تیبانی-

 تلفن: 0131-6660913
- مهلت تحویل پاکات پیشنهادات: تا ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 92/9/30 در 

محل دبیرخانه حراست شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن
- تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 92/9/30 در محل دفتر 

معاونت مالی و پشتیبانی
4- فروش اس�ناد مناقصه: اس��ناد مناقصه در قبال ارائه فیش 400/000 ریالی به 
حساب شماره 2195084417000 نزد بانک صادرات به نام درآمد متفرقه شرکت آب 

منطقه ای گیالن تحویل می گردد.
5- ن�وع و مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه: تضمین ش��رکت در مناقصه معادل 

250/000/000 ریال بوده که باید به یکی از طرق زیر صورت پذیرد:
- واریز به حساب جاری سیبا 2175084406002 نزد بانک ملی شعبه گیل )3716( 

بنام سپرده جاری شرکت آب منطقه ای بابت شرکت در مناقصه.
� ارائ��ه ضمانتنامه بانکی )در صورت ارائ��ه ضمانتنامه بانکی حداقل مدت اعتبار آن از 
زمان برگزاری مناقصه می بایس��ت به مدت س��ه ماه بوده و برای یک دوره دیگر قابل 

تمدید باشد.(
6- مدت اعتبار پیشنهادات: سه ماه پس از بازگشایی قیمت ها بوده و برای سه ماه 

دیگر قابل تمدید می باشد.
7- شرایط کلی شرکت کنندگان: ش��رکت کنندگان می بایست توان تعمیر اساسی 
تران��س 10/6/145 کیلو ولت )shell Type( را دارا بوده و دارای ش��رکت های ثبتی 
باشند. ارائه کپی برابر با اصل شده آگهی ثبت شرکت، اساسنامه شرکت، گواهی امضاء 
مجاز، آخرین تغییرات در روزنامه رسمی کشور، شماره حساب بانکی بنام شرکت، کد 

ملی صاحبان امضاء مجاز و همچنین موارد زیر الزامی است:
1- کد اقتصادی 2- کد شناسه ملی 3- کد پستی شرکت

8- شرکت کنندگان باید سابقه اجرای کار مشابه را داشته باشند.
9- پیش��نهاد قیمت ش��رکت هایی که حداقل امتیاز مربوط به فرم های ارزیابی اسناد 

مناقصه را کسب ننمایند بازگشایی نخواهد شد و عینا مسترد می گردد.
10- هزینه چاپ آگهی در دو نوبت بر عهده برنده مناقصه می باشد.

ش�ماره تماس دفتر امور تدارکات و خدمات پش�تیبانی ش�رکت سهامی آب 
منطقه ای گیالن: 0131-6660913

WWW.GLRW.IR  :آدرس اینترنتی شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن
WWW.WRM.IR                     :آدرس اینترنتی مدیریت منابع آب ایران
iets.mporg.ir             :آدرس اینترنتی پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

آگهی مناقصه 
الف- ب-92-214

وزارت نیرو
شرکت مدیریت منابع آب ایران

شرکت آب منطقه ای گیالن

ت دوم
نوب

شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن

طبق صورتجلس��ه مجمع 
عمومی فوق العاده و عادی 
بط��ور فوق الع��اده م��ورخ 
مزب��ور  ش��رکت   92/2/6
ک��ه در تاری��خ 92/2/21 
واصل گردید م��وارد ذیل 
مزبور  تصویب مجم��ع  به 
اعض��اء  تع��داد  رس��ید: 
هیئت مدیره به 3نفر تغییر 
یافت و م��اده مربوطه در 
اساس��نامه اص��الح ش��د. 
کدمل��ی  گلع��ذار  ناص��ر 
بس��مت   0939282682
و  هیئت مدی��ره  رئی��س 
مدیرعام��ل و امین گلعذار 
کدملی0939861844  به 
و  نایب رئی��س  بس��مت 
و  هیئت مدی��ره  عض��و 
محمد گلع��ذار به کدملی 
0941731359 به عنوان 
عض��و هیئت مدیره تعیین 
شدند. امضاء کلیه اوراق و 
اس��ناد بهادار و تعهدآور با 
مدیرعامل  مشترک  امضاء 
هیئت مدی��ره  رئی��س  و 
ب��ه اتفاق هر ی��ک از اعضاء 
هیئت مدی��ره هم��راه با مهر 

شرکت معتبر است.

آگهی تصمیمات 
شرکت آب گستر 

شرق اسکو 
سهامی خاص به 

شماره  ثبت 130034 
و شناسه  ملی 

 10101733606

اداره ثبت شرکتها 
و مؤسسات 

غیرتجاری
سازمان ثبت

 اسناد و امالک 
کشور

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/2/7 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

1- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
شرکت گروه عمران و مس��کن سازه پایدار قرن سهامی خاص 
با نمایندگی آقای رحیم ش��اکی باهر به س��مت رئیس هیئت 
مدیره و شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو سهامی خاص 
با نمایندگی آقای امیررضا پوراس��دی اورتاکند به س��مت نائب 
رئیس هیئت مدیره و ش��رکت انبوه سازان سبزاندیشان سهامی 
خاص با نمایندگی آقای محس��ن نظری به سمت عضو هیئت 
مدیره و ش��رکت گروه عمران و مس��کن س��ازه پایدار آذرمهد 
استان آذربایجان شرقی سهامی خاص با نمایندگی آقای جالل 
یش��می به س��مت عضو هیئت مدیره و ش��رکت ماشین آالت 
همیار نیروگستر یگانه سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی 
خوش فهم به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن نظری به 
نمایندگی از ش��رکت انبوه سازان سبزاندیشان سهامی خاص به 

شماره ثبت 236078 به سمت مدیرعامل.
2-کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته  
بروات و قراردادها و عقود اس��المی با امض��ای ثابت مدیرعامل و 
مدیرمالی ش��رکت )بهزاد پهله( به اتفاق یک��ی از اعضای هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه های اداری با 

امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاری��خ 1392/2/17 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و موسس��ات 

غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرارگرفت.

آگهی تغییرات شرکت عمران 
و مسکن سازه پایدار یاس هنگام 

سهامی خاص به شماره ثبت 
391517 و شناسه ملی 

 10320409823

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

ت اول
نوب

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.

25 mm2  2- موضوع مناقصه: خرید 10/000 کیلوگرم سیم مسی
3- نوع و مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه: فیش واریزی یا ضمانتنامه و یا چک 

تضمین شده بانکی به مبلغ 133/000/000 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 )پانصد هزار ریال( 
به ازای هر مورد به حساب سپهر شماره 0207394180000 نزد بانک صادرات شعبه 

549 فرهنگ رشت به نام شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن.
6- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 92/9/16 لغایت تاریخ 92/9/21

7- زم�ان و مح�ل تحویل پیش�نهادها: اداره دبیرخانه ش��رکت توزیع نیروی برق 
استان گیالن و حداکثر تا ساعت 14/30 مورخ 92/10/1 می باشد. 

8- زمان گش�ایش پاکات مناقصه: پاکات مناقصه به تاریخ 92/10/1 راس س��اعت 
17/30 بدون 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 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 تلفن های تماس: 6606571-6663006-0131 و 021-22062567

12- خریدار در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.
13- هزینه چاپ آگهی در روزنامه بر عهده 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:

آدرس اینترنتی :                                                                 

تجدید مناقصه عمومی
 خرید 10000 کیلوگرم سیم مسی

ت اول
نوب

اره 92-23
شم

شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن

1- نام و نش�انی دستگاه مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن)سهامی 
خاص( به نشانی رشت-  بلوار امام خمینی- باالتر از میدان مصلی می باشد.

2- موض�وع مناقص�ه: طرح احداث 450 متر خط بیس��ت کیلوول��ت و 250 متر کابل 
خودنگهدار جهت تامین برق روس��تای دوبخشه امور توزیع برق شفت از محل برق رسانی 

به روستاهای جدید )توانیری( 
3- نوع و مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه: فیش واریزی یا ضمانتنامه بانکی معتبر 

به مبلغ 7/700/000 ریال.
4- ش�رایط پیمان�کاران: کلیه پیمانکاران می بایس��ت دارای حداقل رتب��ه پنج نیرو از 
معاون��ت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاس��ت 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 استان 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 شماره حساب: مبلغ 500/000 ریال )پانصد هزار ریال( به 
حساب سپهر شماره 0207394180000 نزد بانک صادرات شعبه 549 فرهنگ رشت به 

نام شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن.
7- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 92/9/16 لغایت تاریخ 92/9/21

8- زمان و محل تحویل پیش�نهادها: اداره دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق استان 
گیالن و حداکثر تا ساعت 14/30  روز یکشنبه مورخ 92/10/1 

9- زمان گشایش پاکات مناقصه: پاکات الف و ب و ج مناقصه به تاریخ 92/10/1 راس 
ساعت 18 در سالن جلسات شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن بازگشایی می گردد.

10- تضمین حس�ن انج�ام تعهدات ق�رارداد: 5 درصد مبلغ کل ق��رارداد به صورت 
ضمانتنامه بانکی.

11- پیش پرداخ�ت قرارداد: 20 درص��د مبلغ قرارداد در قبال ارائ��ه ضمانتنامه بانکی 
معتبر.

12- شماره تلفن های تماس: 6606571-6663006-0131 و 021-22062567
13- هزینه چاپ آگهی در روزنامه بر عهده دس��تگاه مناقصه گزار )ش��رکت توزیع نیروی 

برق استان گیالن( می باشد.
14- کارفرما در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.

در صورت نیاز به اطالعات بیشتر به پایگاه های اینترنتی شرح زیر مراجعه فرمایید:
http://www.gilanpdc.ir                                                                    :آدرس اینترنتی
http://tender.tavanir.org.ir
INFO@GILANPDC.IR                                                                :پست الکترونیکی

مناقصه عمومی
 یک مرحله ای شماره 92-26

شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن

ش�رکت توزیع نیروی برق اس�تان یزد در نظر دارد عملیات تعویض س�یم با کابل 
خ�ود نگهدار به روش خط گرم ش�هرک دانش�گاه و انجام پروژه احداث ش�بکه

 ف ض پش�ت پارک آزادگان )کلید در دس�ت( در حوزه مدیریت امور 3 برق یزد 
را مطابق دستور کارهای مربوطه و از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط )در 
قالب یک موضوع( واگذار نماید. لذا کلیه ش��رکتهای پیمانکاری واجد ش��رایط، در صورت 
تمای��ل می توانند از تاریخ 1392/9/17 لغایت 1392/9/27 جهت تهیه اس��ناد مناقصه با 
ارائه معرفی نامه و فیش واریزی به مبلغ 212/000 )با احتس��اب ارزش افزوده( به حساب 
ش��ماره 01822916006 01 بانک صادرات ش��عبه مارکار یزد به نام ش��رکت توزیع برق 
استان یزد به آدرس یزد- بلوار منتظر قائم- شرکت توزیع برق استان یزد- امور بازرگانی 
مراجعه نمایند. در ضمن پیش��نهاددهندگان جهت پاس��خگویی به س��واالت احتمالی با 
ش��ماره تلفن 6248989-0351 تماس حاصل نمایند. ذکر ش��ماره مناقصه روی پاکت 
الزامی و حضور پیشنهاددهندگان در جلسه آزاد میباشد. هزینه چاپ آگهی در روزنامه و 
کلیه کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباشد. شرکت توزیع نیروی برق استان یزد 

در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است. الزم به ذکر اینکه:
 1-مح�ل اج�را: ح��وزه عم��ل برق ام��ور3.  2-م�دت اجرا: ش��ش)6( ماه شمس��ی.  
3-ضمانتنامه بانکی ش�رکت در مناقصه: به مبل��غ کل 520/000/000 ریال )پانصد 

و بیست میلیون ریال(     4-برآورد: 9/542/209/418 ریال
آخرین مهلت تحویل پیش��نهادها ساعت 9صبح روز شنبه 1392/10/7 بوده و بازگشایی 
پیش��نهادها نیز در س��اعت 10 صبح روز ش��نبه 1392/10/7 با حضور اعضاء کمیسیون 

معامالت انجام میگردد.
مناقصه عمومی دو مرحله ای و در دو جلسه برگزار میگردد.

به پیشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر 
ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ضمنا  این آگهی در س��ایت توانیر به آدرس www.tender.tavanir.org.ir و پرتال 
جامع شرکت توزیع برق استان یزد قابل دسترسی می باشد.

آگهی مناقصه عمومی 
شماره: 186/603

شرکت توزیع برق استان یزد

وزارت نیرو
شرکت توزیع برق استان یزد

نوبت دوم

INFO@GILANPDC.IR                                          :پست الکترونیکی

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

http://iets.mporg.ir


