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پاسخ کارشناسان به طرفداران سدسازی در ایران چیست؟

آب هنوز از قدِ سازههای آبی
خوزستان کوتاه نیامده

معاون میراث فرهنگی کشور گفت :آنچه مسلم
است در سازههای داخل آب شوشتر با فرسایش
و شکستگی مواج ه هستیم ،اما تا زمانی که از
حجم آب در این سازهها کم نشده و بررسیها
تکمیل نشوند ،نمیتوانیم درباره آنها اظهار نظر
کلی و دقیقی داشته باشیم.
به گزارش ایسنا ،محمدحسن طالبیان گفت :به
دلیل ترکخوردگی صخره در جداره غربی آبشار
شوشتر ،از مدتی قبل درخواست حضور یک
کارشناس متخصص ژئوفیزیک یونسکو در این
فضای تاریخی را داشتیم تا نسبت به حرکت این
بخش از صخره بررسیهای مورد نیاز صورت گیرد
و مطالعات زمینشناسی و سازه بنا را انجام دهیم
که با حضور وی ،بخشی از مطالعات نیز انجام
شدهاند .او یکی از اهداف مهم در این زمینه را
وجود همکاریهای جهانی برای حفاظت بهتر از
این محوطه جهانی بیان کرد و افزود :از ابتدا قرار
بود تا در این بازدید حرکت جدارهها و ریزشهای
موجود به صورت همزمان بررسی شوند که اکنون
کارشناس یونسکو در حال بررسی دقیق در این
زمینه است و بعد از پایان کامل بررسیها گزارش
فنی به میراث فرهنگی و به کمیته میراث جهانی
داده میشود .به گفت ه وی اقدامات مورد نیاز
برای ساماندهی وضعیت این محوطه جهانی
برای میراث فرهنگی مشخص است ،اما برای
یونسکو نیز باید مشخص باشد تا از این طریق از
کمکهای فنی و جهانی نیز استفاده کرد .طالبیان
اما وضعیت کنونی سازههای آبی شوشتر را به
دلیل باال بودن سطح آب در شوشتر نامشخص
میداند و ادامه میدهد :هنوز شاهد یک مشکل
اساسی به نسبت گذشته نیستیم ،به دلیل
ادامهدار بودن سیالب ،اطالعات کافی درباره
سازهها نداریم ،اما آنچه مسلم و معلوم است
در بخشهای سازههای داخل آب ،با فرسایش و
شکستگی مواجه هستیم ،ولی از میزان آن هنوز
اطالعات کافی وجود ندارد .از سوی دیگر در همه
فضاهای آسیابها هنوز آب در جریان است و
بخشهایی در آب غوطهورند ،اما تا آب کم نشود،
نمیتوان وضعیت شکستگیها را اعالم کرد.

ایرانشهر

سیل دوباره سدسازی در راه ایران!
«سیل»؛ کلمهای تکهجایی که تمامی معادالت ما را در
سال  98برهم ریخت؛ حتی معادالت ما را درباره «آب» .تا
همین یک ماه پیش اگر درباره وضعیت آب در ایران سخن به
میان میآمد ،حرف از خشکسالی ،ورشکستی ،کمبود آب ،نزاع
بر سر آب و راهحلهای جبران این کمبودها از طریق انتقال
آب تا خرید آن در سال جدید بود .اما با آمدن ابرهای سیاه و
قدرتمند از سوی غرب ایران ،معادالت درباره وضعیت آب در
یک سال اخیر برهم خورد .ابرهایی که بر سر البرز و زاگرس
باریدند ،سیل به راه انداختند و هرچه بر سر راهشان بود با
خود بردند .کارشناسان عدم توجه به مسیل سیالب و تجاوز
به حریم رودخانهها را از جمله دالیل وقوع این سیل دانستند.
مواردی که به دلیل خشکسالی و فروکشکردن آب رودخانهها
و جریانهای فصلی از یاد مسئوالن و تصمیمگیرندگان توسعه
شهری و روستایی ایران رفته بود .با این حال اما سیلهایی که
به واسطه طغیان رودخانهها سبب تخلیه برخی از روستاها و
شهرها و به زیر آب رفتن زمینهای کشاورزی و باغات شد،
راه را برای مطرح کردن تاثیرات مثبت سدسازی در ایران
باز کرد .پرویز فتاح ،وزیر سابق نیرو و رئیس فعلی کمیته
امداد امامخمینی(ره) در بازدید از سد کرخه گفت که این سد
به تخلیه آب و جلوگیری از ورود آب به مناطق مسکونی و
روستایی کمک کرده است .او در رابطه با تاثیر مثبت سد
کرخه در کنترل سیل در خوزستان گفته است که «سد کرخه
از خسارتهای بزرگی در کشور جلوگیری کرد .سد کرخه برای
مقابله با سیالبهای احتمالی در کشور طراحی و احداث شده
است و در این زمینه مشکلی ندارد».
حبیبالله بیطرف ،وزیر نیرو در دولتهای هفتم و هشتم نیز
که نامش به نام سد گتوند گره خورده و از جمله افرادی است که
انتقال آب به یزد را کلید زده است ،به روزنامه «ایران» گفته است
که «اگر روی رودخانههای بزرگ و پرآب کشور سدهای بیشتری
ساخته شده بود ،امکان ذخیرهسازی آب باکیفیت بیشتری نیز در
اختیار داشتیم .این سدها میتوانستند از گذر آبها به رودخانه
و دریا جلوگیری کنند به خصوص در استان خوزستان که نزدیک
به  10میلیارد مترمکعب آب در اثر بارندگیهای اخیر به وجود
آمد و بیش از نیمی از آن به خاطر فقدان مخازن ذخیرهسازی
مناسب و کافی وارد خلیج فارس شد .اگر کارون  ،2خراسان ،1
2و  ،3بازفت را روی رودخانه کارون به بهرهبرداری رسانده بودیم
و یا از سد بختیاری روی رودخانه دز میتوانستیم استفاده کنیم،
این منابع آبی هدر نمیرفت و در دریاها گم نمیشد .این سدها
با ذخیرهسازی باران هم میتوانستند منبعی برای ایجاد آب قابل
تنظیم در فصول زراعی باشند و هم از بروز خسارتهای ناشی از
سیل جلوگیری کنند».
ث طرحها و پروژههای
این اظهارنظرها سبب شد که بح 
عمرانی نظیر سدها و کانالهای انتقال آبی که تا کنون به دلیل
مخالفتها ،انتقادها و نبود ارزیابیهای زیستمحیطی مسکوت
ی دلیگانی ،نماینده مردم
مانده ،باز شود .حسینعلی حاج 
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کارشناسان و اساتید مدیریت منابع آبی در کشور میگویند که  ۹۲میلیارد متر مکعب آب از طریق بارشهای سیلآسای اخیر وارد
کشور شده اما از این میزان تنها چیزی حدود  ۴۰میلیارد مترمکعب آن مدیریت شده است .یعنی  ۵۰میلیارد مترمکعب آبی که از
طریق بارندگیهای بهاری نصیب ایران شده از دست رفته است؛ آبی که به قول این کارشناسان اگر به طور صحیح هدایت میشد
میتوانست نزدیک به  2سال ما را از نگرانی درباره آب خالص کند .اما این جمالت کارشناسان به چه معنا است؟ آیا مدیریت و هدایت
آب به معنای ساخت سدهای بیشتر است؟ این سوالی است که از ابتدای بارندگیهای اخیر در ایران و وقوع سیلهای ویرانگری که
سبب جان باختن  ۷۶تن و تخلیه چندین روستا شد ،در ذهن بسیاری از فعاالن محیطزیست نقش بست .سوالی که پاسخ آن برای
دوستداران طبیعت «خیر» و برای کسانی که سودای ساخت و ساز و بهرهبرداری از پروژههای عمرانی را در سر دارند «بله» است.

پاسخ
کارشناسان
به طرفداران
سدسازی:
سدسازیهای
غیراصولی
خطرناکتر از
سیل است
شاهینشهر و میمه طی تذکری در صحن علنی سهشنبه ۱۹
دهرود و سهیم
فروردین ماه ،با انتقاد از عدم ورود آب به زاین 
نبودن اصفهان از افزایش حجم آب سدها گفته است« :به داد
زایندهرود برسید ،با وجود آنکه هزار و  ۹۷۵میلیمتر باران در
مناطق مشترک باریده ،اما آب به سمت زایندهرود نیامده است،
چرا نگذاشتهاند آب به سمت سدها بیاید؟ اگر اجازه داده بودند
بهشتآباد اجرایی شود اکنون سیل به سمت خوزستان و لرستان
نمیرفت».
گرچه سدها ،این سازههای غولپیکر که نمادهای اولیه مدرنیته
در ایران به شمار میآیند تا کنون برای مدیریت منابع آبی ایران

در دیدار کارکنان حوزه هنری با مدیرکل تبلیغات اسالمی کهگیلویه و بویراحمد مطرح شد

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کهگیلویه و بویراحمد خبر داد

برگزاری  ۲۰عنوان برنامه طی هفته هنر انقالب اسالمی

رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری  ۲۰عنوان برنامه در
هفته هنر انقالب در استان خبر داد.
شریف اسالمی با اشاره به جزئیات برنامهها در این دیدار ،افزود :حوزه
هنری استان به مناسبت  ۲۰فروردین ،سالروز شهادت شهید سید مرتضی
آوینی و هفته هنر انقالب ۲۰ ،برنامه فرهنگی و هنری متنوع برگزار میکند.
اسالمی نشست خبری با خبرنگاران ،دیدار مدیران و کارکنان دستگاههای
فرهنگی با نماینده ولی فقیه در استان ،برپایی نمایشگاه آثار تولیدی
تجسمی ،خوشنویسی و عکس ،اجرای نمایشهای خیابانی ،برگزاری مراسم
خاطره گویی دفاع مقدس ،دیدارو تکریم هنرمندان پیشکسوت ،برگزاری
نشستهای پژوهشی با محوریت هنر انقالب و تبیین اندیشههای شهید
آوینی ،تجلیل از هنرمندان برگزیده تولیدات حوزه هنری ،برگزاری کارگاه تئاتر
و رونمایی از تولیدات مکتوب حوزه هنری استان را بخشی از برنامههای هفته
هنر انقالب دانست.
اسالمی با بیان اینکه طی سال گذشته نیز هنرمندان حوزه هنری استان
با تولید آثار هنری و فرهنگی توانستند در عرصههای ملی و بین المللی
مقامهای زیادی را کسب کنند ،اظهار داشت :این امر افتخاری برای استان
است.
مدیرکل تبلیغات اسالمی کهگیلویه و بویراحمد نیز در این دیدار ضمن
تقدیر و تشکر از مجموعه حوزه هنری استان گفت :حوزه هنری در راستای
منویات مقام معظم رهبر انقالب فعالیت میکند و تاکنون نیز گامهای خوبی
در این زمینه برداشته است و از این بابت بسیار خرسندیم.

حجت االسالم حمید برازش افزود :جهت پیشبرد اهداف نظام و عظمتی
که جمهوری اسالمی پیدا کرده و دشمنان علیه آن یک صدا شدهاند ،اگر کنار
هم باشیم هیچگونه خللی در کار نظام بوجود نخواهد آمد و دشمنان همچون
گذشته ناکام خواهند ماند.
برازش با اشاره به توطئه دشمنان ،ابراز داشت :توطئههایی که اخیرا ً
دشمنان علیه سپاه و نیروهای نظامی ما مطرح کردهاند با اتحادی که میان
قشرهای مختلف مردم اتفاق افتاده است میتواند برای کشور دستاوردهای
بسیار خوبی داشته باشد و ان شاء الله دشمنان هیچگونه موفقیتی در اهداف
پلید خود نخواهند داشت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد:

118خانوار روستایی کهگیلویه و بویراحمد برقرسانی می شوند
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد گفت :طرح برق
رسانی به  118خانوار روستایی استان با مبلغی افزون بر  50میلیارد ریال اعتبار
در حال انجام است.
داوود راهزادی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت13 :
پروژه برق رسانی روستایی در حال اجرا است که این طرح ها در شهرستان
های بویراحمد ،بهمئی ،گچساران ،چرام و لنده واقع شده اند .وی افزود :طول
شبکه های فشار متوسط و ضعیف برای برق رسانی به این روستاها حدود
 20کیلومتر است .مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد
بیان کرد :درحال حاضر برق رسانی به برخی از این روستاها به دلیل وقوع
سیل و بسته شدن محورهای ارتباطی با مشکالتی مواجه شده است.
راهزادی از برق رسانی به برخی از این روستاها با استفاده از نیروگاه های
خورشیدی خبر داد و تصریح کرد :از  13روستای موردنظر ،پنج روستا در
بویراحمد ،چهار روستا در بهمئی 2 ،روستا در گچساران ،یک روستا در چرام
و یک روستا در شهرستان لنده قرار دارند .وی با اشاره به اینکه  16دستگاه
ترانسفورماتور نیز برای برق رسانی به این روستاها استفاده شده است ،عنوان
کرد :به دلیل قرارگیری برخی از این روستاها در مناطق برف گیر ،برای اجرای
پروژه به زمان بیشتری نیاز است.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد ‹ ،آبکل تاوه
شیشه شهرستان گچساران› ‹ ،فاریابک مارگون در شهرستان بویراحمد ‹،

‹ چهتون ممبی در شهرستان بهمئی› ›،وهری بخش سرفاریاب شهرستان
چرام› و ‹ گرده کالت شهرستان لنده ‹ را از مهمترین روستاهایی ذکر کرد که
طرح برق رسانی در آنها اجرا خواهد شد.
راهزادی گفت :شروع عملیات اجرایی این طرح ها در ماه های پایانی سال
گذشته بوده و در سال جاری برق رسانی به این روستاها به پایان می رسد.
جشن برق رسانی روستاهای باالی  10خانوار سال گذشته در کهگیلویه و
بویراحمد برگزار شد.حدود  60هزار خانوار روستایی در استان از نعمت برق
برخوردار هستند.

بدون نفع نبودهاند اما در سالهای اخیر این سازهها یکی از
عوامل خشکسالی در ایران به شمار میروند و انتقادات بسیاری
را با خود به همراه داشتهاند .احداث سدهای فراوان بر روی
رودخانههای ایران و خشکی در پایین دست سدها و همچنین
کمک به تبخیر بیشتر آب به واسطه انباشت آن در پشت سدها
از عواملی هستند که سبب شدند تا این سازههای غولپیکر تبدیل
به عامل تشدید خشکسالی در ایران خشک و نیمه خشک شوند.
با این حال اما آیا سدسازی راهی برای جلوگیری از وقوع سیلهای
احتمالی در آینده خواهد بود؟
هوشنگ جزی مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک

سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری به ایسنا گفته است که
«سدسازیهای غیراصولی خطرناکتر از سیل است» .به گفته
او ،در کشور ما اغلب بارشها در فصلهایی اتفاق میافتد که
نیازی به آن نداریم پس باید بتوانیم با استفاده از روشهای
مختلف آب را ذخیره کنیم و مانع هدر رفت آن شویم .سنتیترین
روش ذخیره آب در کشور ما قنات است .قناتها میتوانند آب را
در زمین نفوذ دهند و جلوی تبخیر آن را بگیرند.
وی با اشاره به اینکه سدسازی از دیگر روشهای حفظ آب
در کشورهای مختلف دنیا است ،تصریح کرد :سدسازی
استانداردهای خاص خود را دارد .ابتدا باید مشخص کنیم که
چند درصد از آب قابل دسترس را میتوانیم در سدها نگهداری
کنیم .بهطور معمول گفته میشود که میتوان حدود  ۴۰درصد
از آب قابل دسترس را در سدها ذخیره کرد که این مقدار در
ایران چیزی حدود  ۴۰میلیارد مترمکعب است .اگر سدهای ما
در کشور ظرفیتی بیش از این مقدار داشته باشند به اکوسیستم
فشار وارد میشود .جزی با تاکید بر اینکه تبخیر آب در کشور ما
سه برابر متوسط جهانی است ،گفت :در این شرایط نمیتوانیم
در کشور آب را روی سطح زمین ذخیره کنیم و باید در کنار
سدسازیهای اصولی ،از روشهای مکملی استفاده کنیم تا آب
را به داخل زمین نفوذ دهیم .متاسفانه در ایران از تکنیکهای
نفوذ آب به درون زمین غفلت شده و به همین دلیل است
که سدسازی در کشور رواج دارد .مدیرکل دفتر آبخیزداری
و حفاظت خاک سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری با بیان
اینکه آبخیزداری روشی است که میتواند در طول حوضه آبخیز
سرعت سیالب را کاهش دهد و امکان نفوذ آن به زمین را فراهم
کند ،اظهار کرد :با عملیات آبخیزداری میتوانیم استحصال آب
باران را افزایش دهیم و به کاهش تبخیر کمک کنیم .وی با اشاره
به اینکه تنها از طریق آبخیزداری میتوانیم چشمهها و قنوات
را تغذیه کنیم ،گفت :پس از سیلهای اخیر برخی از طرفداران
سدسازی به نقش سد در کنترل سیل تاکید میکنند و برخی
منتقدان نیز میگویند که سدها هیچ تاثیری بر کنترل سیالب
ندارند .دراینباره باید توضیح داد که سدها مخزنی برای کنترل
سیالب دارند و شاید بتوانند در پاییندست خود تا حدی سیالب
را کنترل کنند اما در باالدست اینگونه نیست .جزی با بیان اینکه
نمیتوانیم در هر آبراههای سدهایی با ارتفاع بلند بسازیم ،تصریح
کرد :احیای پوشش گیاهی و ایجاد سدهایی با بندهای کوتاه کار
عملیات آبخیزداری است که سبب کنترل بارشها به بهترین
شکل ممکن میشود .در سیلهای اخیر در مناطقی که عملیات
آبخیزداری صورت گرفته بود ،خسارات سیل تا حد زیادی کاهش
یافت.
براساس آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران 1330 ،سد در
مرحله مطالعاتی ،اجرایی یا بهرهبرداری هستند .سدهایی که
پیش از تصمیم برای افزودن به شمار آنها باید به این اندیشید که
آیا آیندهای که در انتظار محیطزیست ایران است ،نوید روزهای
پربارانی را میدهد یا روزهای خشکتر؟

کشف  ۹کیلوگرم تریاک از یک دستگاه خودروی پژو پارس
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کهگیلویه و بویراحمد از کشف  ۹کیلوگرم
تریاک از یک دستگاه خودروی پژو پارس در محور شیراز به یاسوج خبر داد.
ناصر افسریان با اشاره به جزئیات خبر ،افزود :مأموران اداره عملیات ویژه
پلیس مبارزه با مواد مخدر استان حین کنترل خودروهای عبوری محور
شیراز -یاسوج به یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس مشکوک شدند و
به آن دستور توقف دادند.
افسریان با بیان اینکه راننده به دستور مأموران توجهی نکرد و از محل فرار
کرد ،ابراز داشت :با تعقیب و شلیک تیر مأموران ،خودرو متوقف و راننده
دستگیر شد که در بازرسی از این خودرو  ۹کیلو تریاک کشف شد.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان به عزم راسخ پلیس برای مقابله با
سوداگران مرگ اشاره کرد و عنوان داشت :خودرو به پارکینگ منتقل شده و
راننده به مرجع قضائی تحویل داده شد.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای
منطقه گلستان

کدفراخوان3197098:

شماره مجوز1398.36 :

نوبت دوم

مناقصه گزار :شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ـ منطقه گلستان
موضع مناقصه :راهبری خودروهای سبک استیجاری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ـ منطقه گلستان
ـ آگهی مناقصه در سایتهای  golestan.niopdc.ir , monaghese. Niopdc.ir , iets. Mporg.irدرج شده است.
ـ مناقصه گران می توانند فرمهای مورد نیاز را از سایت منطقه گلستان  golestan.niopdc.irدریافت نمایند.
ـ زمان تحویل درخواست حضور در مناقصه ،رزومه و سایر مدارک مورد نیاز حداکثر دو هفته (کاری) پس از چاپ آگهی دوم
ـ زمان اخذ اسناد مناقصه پس از اطالع رسانی از سوی شرکت به مناقصه گران واجد شریط.
ـ تاریخ برگزاری جلسه توجیهی در زمان توزیع اسناد مناقصه اطالع رسانی می گردد.
ـ مهلت قبول پیشنهادات  10روز کاری پس از آخرین مهلت تحویل اسناد به مناقصه گران تایید صالحیت شده.
ـ تاریخ گشایش پیشنهادها در جلسه توجیهی اعالم می گردد
ـ نشــانی محــل تحویــل تقاضــا و مــدارک و  ...محــل گشــایش پیشــنهادها :گــرگان ـ خیابــان جمهــوری اســالمی ـ شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی ایــران
ـ منطقــه گلســتان ـ دبیرخانــه کمیســیون مناقصــات منطقــه گلســتان ـ کــد پســتی  4918996858مــی باشــد.
ـ تلفن های تماس  32431512 :و  32422601و  32431510ـ 017
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:
ارائــه یکــی از تضامیــن معتبــر (الــف ،ب ،پ ،ج ،چ ،ح) منــدرج در آئیــن نامــه تضمیــن معامــالت دولتــی معــادل ســیصد و نــود میلیــون ( )390/000/000ریــال (حســاب شــماره
 9200015388و شناســه حســاب  920001528115بانــک ملــت شــعبه مفتــح در صــورت واریــز وجــه نقــد)
نکته :ارائه ضمانتنامه از پست بانک و نیز ارائه چک به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمیباشد.
مبلغ برآورد تقریبی یکساله مناقصه 7/794/683/531 :ریال
شرایط عمومی مناقصه گران:
 1ـ داشتن جواز کسب  /ارائه معرفینامه معتبر مبنی بر مجوز فعالیت از اتحادیه تاکسیرانی
 2ـ آن دسته از شرکت هایی که در اساسنامه آنها انجام خدمات امور نقلیه (ایاب و ذهاب) ذکر شده باشد نیز می توانند در مناقصه شرکت نمایند.
3ـ داشتن سوابقه کاری مرتبط ،حسن سابقه و توانمندی مالی
 4ـ تائیدیه عملکرد از آخرین کارفرما
 5ـ دارای تائیدیه صالحیت ایمنی معتبر از اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
پس از ارزیابی ،اسناد مناقصه به مناقصه گران دارای صالحیت توزیع خواهد شد.
مدارد مورد نیاز:
 1ـ تصویــر پروانــه کســب یــا مــدرک معتبــر دال بــر مجــاز بــودن فعالیــت در امــور خــودرو  /تصویــر کامــل اساســنامه شــرکت (مناقصــه گــران غیــر بومــی مــی بایســت گواهــی
مجــزا از اداره کل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی اســتان گلســتان ارائــه نماینــد)  2ـ تصویــر کارت ملــی و شناســنامه مدیرعامــل و اعضــای هیئــت مدیــره شــرکت  /آژانــس  3ـ
تصویــر گــو اهــی تائیدیــه صالحیــت ایمنــی معتبــر از اداره کل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی (مناقصــه گــران غیــر بومــی مــی بایســت گواهــی مجــاز از اداره کل تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی اســتان گلســتان ارائــه نماینــد) 4 .ـ اصــل گواهــی تائیدیــه امضــاء مجــاز صــادره از دفتــر اســناد رســمی  5ـ گواهــی کــد اقتصــادی و شناســه ملــی  6ـ ارائــه تائیدیــه
عــدم وجــود ســوء عملکــرد از کارفرمایــان قبلــی در پیمانهــای  5ســال گذشــته  7ـ تصویــر آگهــی تأســیس شــرکت منــدرج در روزنامــه رســمی  8ـ تصویــر آخریــن تغییــرات
شــرکت منــدرج در روزنامــه رســمی  -9ارائــه مــدارک و ســوابق کارهــای مشــابه طــی  5ســال گذشــته.
نکته مهم :ارائه اصل و یا کپی برابر اصل مدارک فوق االشاره در زمان تحویل مدارک فوق الزامی است.
تاریخ فراخوان نوبت اول1398/1/20 :
 1098روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان
تاریخ فراخوان نوبت دوم1398/1/27 :

