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شاخص فرابورس

تصميــم اخير بانك مركــزي در خصوص
تكنرخي كردن ارز يكي از مهمترين تصميماتي
بود كه تكليف سرمايهگذاران به ويژه معاملهگران
بازار سهام درخصوص نرخ ارز را مشخص كرد.
منصور كريمي كارشناس بازار سرمايه با اشاره
به اينكه نوسانات نرخ از جمله موضوعات مهم
و اثرگذار بر بازار ســرمايه است كه بر تصميم
معاملهگران اثر مستقيمي دارد به ايبِنا ،گفت :اين
تاثير بسته به نوع استفاده شركتها از ارز متفاوت
خواهد بود .اين كارشناس بازار سرمايه افزود :به
عنوان مثال در گروههاي صادراتمحور كه منابع
حاصل از فروش محصوالت خود را به صورت دالر
دريافت ميكنند ،افزايش نرخ دالر ميتواند خبر
خوب و تاثيرگذاري بر درآمدهاي شركتهاي
اين گروه و در نتيجه رشد قيمت سهام باشد كه
بر اين اســاس زماني كه نرخ دالر تا شش هزار
تومان افزايش پيدا كرد ،شاهد معامالت مثبت
در نماد مربوط به شركتهاي صادراتمحور و
تاثير آنها بر رشد شاخص بورس بوديم .وي اضافه
كرد :از ســوي ديگر اين اثرگذاري بر نمادهاي
معامالتي كه وارداتمحور هستند برعكس بوده
و افزايش نرخ دالر به افزايش هزينه تمام شده
آنها منجر شده و موجب كاهش سودآوري اين
شــركتها و در نتيجه معامالت منفي در نماد
مربوط به شركتهاي وارداتمحور و در نتيجه
تاثير منفي آنها بر شاخص بورس ميشود .اين
كارشناس بازار سرمايه در خصوص تصميم بانك
مركزي بر تكنرخي كردن ارز و اثر آن بر بازار
سهام اذعان داشت :تصميم اخير بانك مركزي
در اين زمينه تصميم بجا و خبر مناسبي براي
بازار سرمايه و همچنين فعاالن اقتصادي بود و
موجب ميشود تا سرمايهگذاران با چشمانداز
مناسب و قابل پيشبيني در بازارهاي مختلف
اقدام به ســرمايهگذاري كننــد .وي ادامه داد:
معامالت بازار سرمايه بر اين اصل استوار است
كه سرمايهگذاران با توجه به مولفههاي مختلف
و پيشبيني اثرپذيري شركتها از اين مولفهها
در آينده ،اقدام به خريد و فروش سهام در بازار
سرمايه ميكنند كه در اين ميان نرخ ارز يكي از

يك كارشناس بازار سرمايه ارزيابي كرد:

تغيير مسير بورس

موضوعات مهم و تعيينكننده در اين زمينه است؛
بنابراين زماني كه نرخ ارز مشــخص باشد اين
پيشبينيها دقيقتر خواهد بود و سرمايهگذاران
با پيشبيني مناسبتري ميتوانند اقدام به خريد
و فروش سهام كنند .كريمي گفت :بر اين اساس
تصميم اخير بانك مركزي در خصوص تكنرخي
كردن ارز يكي از مهمترين و بجاترين تصميماتي
بود كه تكليف سرمايهگذاران به ويژه معاملهگران
بازار سهام در خصوص نرخ ارز را مشخص كرد.
وي با تاكيد بر اين كه تداوم تكنرخي بودن و
ماندن ارز يكي از خواستههاي فعاالن اقتصادي
و سرمايهگذاران بازار سرمايه است افزود :از سوي

ديگر يكي از مشكالت سرمايهگذاران براي ورود
به اقتصاد و بازار سهام كشور چند نرخي بودن
ارز بوده كه با تكنرخي شدن ميتوان گفت يكي
از موانع اصلي ورود ســرمايه خارجي به كشور
برطرف شده است.
  سررسيد يك اوراق مشاركت
افزون بر ايــن در تحولي ديگر مرتبط به
بازار ســرمايه ،اوراق مشــاركت شركت مادر
تخصصي هلدينگ توســعه و صنايع معدني
خاورميانه (ميدكو) كه با حجم دو هزار ميليارد
ريال و با هدف تامين مالي بخشــي از اجراي
پروژههاي فوالدســازي بردسير ،فوالدسازي

بوتيا ،مس كاتدي شهر بابك و نيروگاه سيكل
تركيبي بوتياي كرمان در فروردين ماه 1393
منتشر شده بود ،سررسيد شد .اوراق مشاركت
ميدكو با نماد «ومدكو »2و نرخ سود ساالنه
 20درصد از طريق فرابورس عرضه شد .اين
اوراق 4 ،ساله ،با نام و قابل معامله در فرابورس
بود كه اجار ه بهاي آن ماهانه در مواعد مقرر
به حساب خريداران واريز ميشد .ضامن اين
اوراق بانك ملت بوده و بازارگرداني آن در طول
دوره معامالتي توسط شركت تامين سرمايه
بانك ملت انجام پذيرفت .مبلغ اصل اوراق و
سود آخرين دوره از اوراق مشاركت ميدكو در

روز پنجشــنبه  23فروردينماه دو روز زودتر
از موعد سررسيد توسط شركت سپردهگذاري
مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه به حساب
دارندگان اين اوراق واريز شد.
  نقش تامين مالي
از سوي ديگر ،مديرعامل صنايع پتروشيمي
خليجفارس به نقش بازار سرمايه در تامين مالي
اين شركت اشــاره كرد و گفت :بورس نقش
مهمي در تامين مالي شركت بر عهده دارد و
در آينده نزديك بازار سرمايه سهم ويژهتري را
در اين زمينه برعهده خواهد گرفت .جعفر ربيعي
در نشست خبري پنجمين سالروز عرضه اوليه
سهام اين شركت در بورس تهران گفت :براي
اجراي اهداف سرمايهگذاري كالن از  ۳روش
تامين مالي اســتفاده ميكنيم و بازار سرمايه
در اين ميان نقش پُررنگــي دارد .مديرعامل
صنايع پتروشــيمي خليجفارس مشــاركت
شــركتهاي خارجي در پروژههاي شركت را
اولويــت اصلي براي تامين مالي عنوان كرد و
اذعان داشت :قصد داريم تا با برنامهريزيهاي
صورت گرفته سهم بيشتري از تامين مالي را
با مشاركت شركتهاي خارجي محقق كنيم
ربيعي در ادامه فاينانس ارزي خارج از كشــور
را دومين مســير تامين مالي شركت صنايع
پتروشــيمي خليجفارس عنوان كرد و اظهار
داشــت :از آنجايي كه تاميــن مالي در داخل
كشور هزينههاي زيادي را در پي دارد ،يكي از
راهبردهاي شركت براي تامين مالي ،استفاده
از فاينانس ارزي تبيين شده تا از اين طريق گام
بزرگي را براي پيادهسازي اهداف سرمايهگذاري
شركت برداريم .مديرعامل صنايع پتروشيمي
خليجفارس به نقش بازار ســرمايه در تامين
مالي اين شركت نيز اشاره كرد و افزود :سومين
راه تاميــن مالي را از طريق بازار ســرمايه در
سياستگذاريها تعيين كردهايم و بورس نقش
مهمي در تامين مالي شركت بر عهده دارد و
در آينده نزديك بازار سرمايه سهم ويژهتري را
در اين زمينه برعهده خواهد گرفت.

اتفاق

رونمايي از سامانه «سجام» به زودي انجام ميشود .به گزارش
سمات ،اين سامانه كه موسوم به «سجام» است ،برنامهاي جام 
ع
و متمركز خواهد بود كه كليه اطالعات سهامداران را بهصورت
يكپارچه دربرميگيرد .بر اساس اين گزارش ،سامانه جامع ثبت
اطالعات مشتريان «سجام» با شعار «تنها يكبار ثبت شويد»،
مســووليت خودكار فرآيند جمعآوري و مديريت اطالعات
مشتريان بازار سرمايه را برعهده خواهد داشت .به اين ترتيب،
نهتنهاباراهاندازياينسامانهشاهدتسهيلدرگردآورياطالعات
سهامداران هستيم ،بلكه با تجميع اطالعات و سوابق معامالتي،
شفافيتبازارباافزايشقابلتوجهيهمراهخواهدشد.اينسامانه
بهمنظور دسترسي تمامي ناشران و نهادهاي مالي به اطالعات
كلي سهامداران طراحي شده است .با آغاز به كار سامانه مزبور،
از اين پس ديگر از سهامداران فرمي براي احراز هويت دريافت
نميشــود و در مقابل سرمايهگذاران با ثبتنام در اين سامانه
ميتوانند به كليه خدمات بازار سرمايه دسترسي يابند ،ضمن
اينكه «سجام» در دسته سامانههاي زيرساختي بازار سرمايه و
از لحاظ گستردگي ارائه خدمات نيز سامانهاي ملي است و به
هيچ عنوان سامانهاي تجاري محسوب نميشود.
 مزاياي «سجام»
دراينراستاحسينفهيمي،مديرعاملشركتسپردهگذاري
مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه به تشريح اهداف و مزاياي
اصلي طراحي ســامانه «ســجام» پرداخت و گفت :شركت
ســپردهگذاري مركزي بهعنوان تنها شركتي كه مسووليت
فراهمكردن خدمات زيرساختي بازار سرمايه را بر عهده دارد،

تجميع اطالعات سهامداران با سامانه «سجام»
درنظر دارد تا برنامه جامع خود را در سالجاري رونمايي كند.
به اين ترتيب «سمات» برنامه جامعي را طراحي كرده و اين
طرح به تدريج عملياتي و پيادهسازي خواهد شد .وي ادامه داد:
رويكرد اصلي «سمات» بهاين گونه است كه يكسري از خدمات
زيرساختي و پايهاي مورد نياز براي بازار سرمايه ،توسط شركت
سپردهگذاري مركزي طراحي و فراهم ميشود .در مرحله بعد،
اين امكان را براي استارتآپها و بخش خصوصي فراهم ميكند
تا آنها بتوانند در ارائه خدمات مبتني بر ارزش افزوده با هم رقابت
كنند و خدمات بهتر ،جذابتر و رقابتيتر را براي طيف وسيعي
از هموطنــان ارائه دهند .وي در ادامه با اظهار اين مطلب كه
هدف اصلي آن است تا تمام مردم اعم از كشاورزان ،پيمانكاران،
سرمايهگذاران و تمام آنهايي كه به نحوي با بازار سرمايه در ارتباط
هستند ،بتوانند به اين زيرساختها و خدمات پايه دسترسي
داشته باشند ،گفت :در همين راستا يكي از پروژههاي بزرگ و
تاثيرگذار به نام سامانه «سجام» در اواخر فروردينماه عملياتي
ميشود و به بهرهبرداري خواهد رسيد .فهيمي در ادامه با اشاره
به اينكه يكي از آرزوهاي ديرين فعاالن بازار سرمايه اين بوده
است كه تنها يكبار مشخصات افراد در بازار گرفته شود ،گفت:
در اين راستا فعاليت اصلي سامانه متمركز مزبور بر تحقق اين
موضوع قرار گرفته است بهطوريكه مشخصات افراد تنها يكبار
در سامانه مزبور درج شده و از اين پس تمام فعاالن بازار سرمايه
و افرادي كه به نوعي با بازار سرمايه سروكار دارند ،ديگر فرمي

براي احراز هويت نخواهند داشت .از سوي ديگر تمامي ناشران
ونهادهايماليميتوانندبهصورتيكپارچهاطالعاتسهامداران
را در اختيار داشته باشند .مديرعامل «سمات» در ادامه افزود:
همچنينبراياطمينانبيشتريكدورهراستيآزمايياطالعاتي
را پشتســر خواهيم گذاشت بهطوري كه اطالعات افراد را از
طريق بانك مركزي ،سازمان ثبت احوال و اداره پست بررسي
خواهيم كرد .فهيمي در ادامه خاطرنشان كرد :بهطور حتم با
راهاندازي اين سامانه گشايش قابلتوجهي در ثبتنام فعاالن
بازار سرمايه خواهد شد ،همچنين ميليونها نفر از سهامداران
ميتوانند با ثبتنام در اين سامانه به كليه خدمات بازار سرمايه
دسترسييابند.
  جزيياتعملكرد
در اين رابطه مدير فناوري اطالعات شركت سپردهگذاري
مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه به ارائه توضيحات تكميلي
درخصوص سامانه مزبور پرداخت و گفت :سمات در راستاي
ارتقاي خدمات الكترونيكي خود در بازار سرمايه ،سامانه جامع
ثبت اطالعات مشتريان «سجام» را در يازدهمين نمايشگاه
بينالمللي بورس ،بانك و بيمه رونمايي ميكند .علي حسني در
ادامه با اشاره به شعار اصلي اين سامانه «تنها يكبار ثبت شويد»،
گفت :سامانه «سجام» مسووليت خودكار فرآيند جمعآوري
و مديريت اطالعات مشتريان بازار سرمايه را بر عهده خواهد
داشت .وي با بيان اينكه خدمات «سجام» در دو حوزه خواهد
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tﺳﺎﻋﺎﺕ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ  6ﺍﻟﻰ  11ﺻﺒﺢ
tﺷﺮﻭﻉ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ) ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ( ﺍﻭﻝ ﻭ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﻫﺮ ﻣﺎﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
tﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﻓﻮﻕ ﺑﺎﺑﺖ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .
tﻟﻄﻔﺎ ً ﻛﭙﻰ ﻓﻴﺶ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺭﺍ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ .
tﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  14ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ  88731981ﺍﻋﻼﻡ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ .
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بود ،اظهار كرد :دريافتكنندگان خدمات شامل كليه بورسها
و نهادهاي مالي ،بخش نخست اين فرآيند را تشكيل ميدهند.
حسني ادامه داد :هر فردي در حالت كنوني بهعنوان مشتري
براي ورود به بازار سرمايه نيازمند دريافت كد معامالتي يا كد
سهامداري است ،به همين منظور به يكي از دفاتر كارگزاري براي
ايجاد كد مراجعه حضوري ميكند و از طريق فرمهايي كه در
اختيارش قرار ميگيرد اطالعات هويتي و ارتباطي خود را ارائه
ميدهد تا احراز هويت شود.
 حذف تكرار اطالعات
مدير فناوري اطالعات «سمات» افزود :اين فرمها و دريافت
اطالعات دوباره در مراحل بعدي مانند خريد و فروش ،دريافت
شناسه كاربري معامالت برخط ،دريافت سود اوراق و مراجعه
به نهادهاي مالي مختلف به شكل تكراري از مشتريان دريافت
ميشود و اين موضوع در هرگونه دريافت خدمت وجود دارد،
اما «سجام» از تكرار دريافت اينگونه اطالعات جلوگيري خواهد
كرد .وي با بيان اينكه ارائهدهندگان خدمات ،دومين گروهي
هســتند كه از سامانه «سجام» بهره خواهند برد ،اظهار كرد:
عمليات « »KYCيا شناخت مشتري ،خدمتي است كه سجام
در اختيار اين دسته از ذينفعان قرار ميدهد .به اين ترتيب نيازي
به بايگاني فرمها و همچنين توسعه كمي و كيفي خدمات در
فضايسايبرينيست.حسنياضافهكرد:باتوجهبهمطالبفوق،
«سجام»نقشتسهيلكنندهبخششناختمشتري«»KYC
را بر عهده دارد اما اين سامانه نقش يك پيشنياز فني براي ارائه
و دريافت خدمات نوين را در بازار سرمايه ايفا ميكند.

شركت تجارت الكترونيك پارسيان با شفافسازي صورتهاي مالي دوره
 ۹ماه منتهي به  ۳۰آذرماه  ۹۶اعالم كر د سود (زيان) خالص هر سهم با ۱۴
درصد كاهش نســبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۸۱ ،ريال شده است .به
گزارش ايبِنا ،اطالعات صورت مالي ســود و زيان شركت تجارت الكترونيك
پارســيان كه با نماد «رتاپ» در بازار اول «تابلوي فرعي» بورس فعال است،
به صورت حسابرسينشــده براي دوره  ۹ماهه منتهي به  ۳۰آذر ماه  ۹۶در
سامانه كدال منتشر شده حاكي از آن است كه سرمايه اين شركت نسبت به
دوره مشابه سال قبل يعني  ۹ماه منتهي به  ۳۰آذر ماه  ۹۵از 1/821/704
ميليون ريال با  ۵۰درصد افزايش به  2/732/556ميليون ريال رسيده است
اما در عين حال سود و زيان خالص هر سهم با ( )۱۴درصد افت از  ۳۲۷به
 ۲۸۱ريال در صورتهاي مالي شــركت درج شده است .بر اساس اطالعات
مندرج در صورت ســود و زيان «رتاپ» درآمدهاي عملياتي اين شــركت با
 ۴۴درصد رشــد از  3/847/071ميليون ريال به  5/556/265ميليون ريال
در پايان دوره مالي منتهي به  ۳۰آذر ماه  ۹۶رسيده است اما در مقابل بهاي
تمام شده درآمدهاي عملياتي با  ۵۶درصد افزايش از ( )948/526/2ميليون
ريال به ( )4/589/687ميليون ريال رسيده است .افزون بر اين سود (زيان)
ناخالص شركت تجارت الكترونيك پارسيان در اين دوره مالي با  ۸درصد رشد
از  898/545ميليون به  966/548ميليون ريال در صورت سود و زيان منتشر
شده ثبت شده است .اين گزارش ميافزايد در صورت مالي حسابرسينشده
«رتاپ» ســود سهام مصوب دوره مالي  ۹ماهه منتهي به  ۳۰آذر ماه  ۹۶از
( )856/201ميليون به ( )1/093/022رسيده كه  ۲۸درصد افزايش را نشان
ميدهد .اين گزارش ميافزاي د بر اساس اطالعات تارنماي  TSETMCدر حال
حاضر نماد معامالتي شركت تجارت الكترونيك پارسيان كه با نماد «رتاپ» و
سرمايه اسمي  2/732/556ميليارد توماني در بازار اول «تابلوي فرعي» بورس
فعاليت دارد ،باز است و خريد و فروش به روي سهم اين شركت بدون هيچ
گونه گره معامالتي در جريان اســت .همچنين آخرين وضعيت اين شركت
در بازار ســهام نيز نشــان ميدهد « »P/Eسهام اين شركت 6/67 ،مرتبه و
« »EPSآن نيز  ۴۰۵ريال درج شده است .پنج سهامدار عمده شركت تجارت
الكترونيك پارسيان ،شامل «گروه دادهپردازي بانك پارسيان با  53/540درصد،
بانك تجارت با  13/410درصد ،سرمايهگذاري آتيه پارسيس پارس با 9/210
درصد ،گروه مالي بانك پارسيان با  1/700درصد و تجارت الكترونيك پارسيان
كيش با  1/540درصد» است.

اعالم زمان مجمع  ۲شركت بورسي

دو شــركت بورسي فرآوردههاي نســوز آذر و آهنگري تراكتورسازي
ايران ،زمان برگزاري مجمع ســاالنه و فوقالعاده را اعالم كردند .شركت
فرآوردههاي نســوز آذر پيرو اتمام دوره مالي منتهي به اســفند ســال
گذشــته،زمان برگزاري مجمع ساالنه را اعالم كرد .براين اساس« ،كاذر»
ساعت  10روز سهشنبه  4ارديبهشت در اصفهان ،خيابان هزار جريب ،خ
ششــم مالصدرا،پالك  1/12به اين مجمع ميرود .همچنين سهامداران
شــركت آهنگري تراكتورســازي ايران جهت تصميمگيري در خصوص
افزايش ســرمايه ساعت  15روز دوشنبه  3ارديبهشت در هتل اسپيناس
پــاالس به مجمع فوقالعاده روانه ميشــوند .بنابراين گزارش« ،خاهن»
مجوز افزايش ســرمايه  50درصدي را از سازمان بورس گرفت تا سرمايه
را از  146/1به  219/1ميليارد تومان برســاند .تامين مالي اين شــركت
از محل مطالبات ســهامداران و آورده نقدي و با دو هدف اصالح ساختار
مالي و تامين ســرمايه در گردش صورت ميگيرد .شــخصي حقيقي با
 48/1درصد و شــركت پوالد قطعه با  21درصد ســهم ،جزو سهامداران
اين شركت كه در بازار دوم معامالت بورس درج شده هستند .همچنين
شركت فرابورسي آداك نيز برنامه افزايش سرمايه  ۴۷۵درصدي را از دو
محل مطالبات سهامداران و آورده نقدي و سود انباشته اعالم كرد .شركت
آداك كه با ســرمايه اسمي  87ميليارد توماني در بازار معامالتي پايه ج
درج شده ،برنامه افزايش سرمايه  475درصدي را اعالم كرد .در اين راستا
«وآداك» در نظر دارد در صورت موافقت سازمان بورس ،سرمايه فعلي را
به  500ميليارد تومان برساند .تامين مالي اين شركت از دو محل مطالبات
سهامداران و آورده نقدي و سود انباشته با هدف تامين منابع مالي براي
سرمايهگذاريهاي جديد و اصالح ساختار مالي اعمال ميشود .بنابر اين
گزارش ،ســهامدار عمده اين شركت كه در گروه سرمايهگذاريها حضور
دارد ،يك شخص حقيقي با  99/8درصد سهم است.

عملكرد  9ماهه «لسرما»

شركت صنايع ســرما آفرين ايران اطالعات و صورتهاي مالي  9ماهه
منتهي به  30آذر ماه  96را حسابرسينشــده و با سرمايهاي معادل 148
ميليارد ريال منتشــر كرد .شــركت صنايع ســرما آفرين ايران با انتشار
صورتهاي مالي  9ماهه سال مالي جاري خود اعالم كرد در دوره  9ماهه
يادشده مبلغ  19ميليارد و  288ميليون ريال سود خالص كسب كرد و بر
اين اساس مبلغ  130ريال سود به ازاي هر سهم محقق كرد كه در مقايسه
با دوره مشابه سال مالي قبل معادل 13درصد افزايش داشت .گفتني است
«لســرما» در سال مالي  95مبلغ  115ريال سود به ازاي هر سهم محقق
كرد .به ســود خالص اين دوره ســود انباشته ابتداي سال افزوده شد و در
نهايت مبلغ  84ميليارد و  21ميليون ريال ســود انباشــته پايان دوره در
حسابهاي اين شركت منظور شد.

آگهي مناقصه

نوبت اول

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گيالن در نظر دارد
فاز جديد اجراي پروژه انجام سيستم آرشيو الكترونيكي
پروندههاي ثبتي گيالن را از طريق مناقصه به شــركتهاي واجد شرايط
واگذار نمايد .لذا از كليه شــركتهايي كه داراي سوابق مرتبط با پروژه
مذكور ميباشند دعوت ميگردد از تاريخ 97/02/5لغايت آخر وقت اداري
مورخ 97/02/15جهت شركت و دريافت اسناد و آگهي شرايط مناقصه به
دبيرخانه اداره كل ثبت اسناد و امالك گيالن به آدرس رشت -ميدان انتظام-
سايت ادارات -اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گيالن طبقه ششم جهت
مراجعه حضوري و يا به آدرس سايت پايگاه اطالعرساني مناقصات به نشاني
 www.iets.mporg.irسايت اداره كل ثبت اسناد و امالك گيالن به آدرس
 www.gl.ssaa.irمراجعه نمايند.
قوهقضاییه
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