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»هیچ کودک افغانستانی، حتی مهاجرینی که 
به  صورت غیرقانونی و بی مدرک در ایران حضور 
دارند، نباید از تحصیل بازبمانند و همه آنها باید در 
مدارس ایرانی ثبت نام شوند« این بخشی از بیانات 
رهبر معظم انقالب در خصوص تحصیل مهاجران 
افغان مقیم در کشورمان است. جایی که ایشان با 
قاطعیت دستوری مبنی بر لزوم تحصیل افغان های 
مقیم کشــورمان صادر می کنند. افغان هایی که 
تحصیل آنها در کشــورمان از یک سو به واسطه 
تعدادشان هزینه بردار خواهد بود و از سوی دیگر 
به واسطه نقاط مشترکشان با ایران زمینه ساز اقتدار 
هرچه بیشتر کشورمان در منطقه و نفوذ معنوی در 

کشور همسایه و برادر افغانستان خواهد شد.
 دستور صریح و آشکار رهبر معظم انقالب مبنی بر 
لزوم فراهم آمدن شرایط مساعد دربرای تحصیل مهاجران 
افغان در کشورمان دغدغه ای شد برای ما تا جوانب مختلف 
دستور رهبرمعظم انقالب و فرایند اجرای این موضوع را 

بررسی کنیم.
 ایران و افغانستان از دیرباز به واسطه داشتن نقاط 
اشــتراک فراوان همواره از یک جایگاه با اهمیت متقابل 
برای یکدیگر برخوردار بوده اند. داشــتن مرزهای خاکی 
مشترک، داشتن زبان مشترک و البته داشتن دغدغه های 
مشترک همچون مسائل امنیتی و یا مشکالتی همچون 
قاچاق مواد مخدر تنها بخشی از موضوعاتی است که برای 
رسیدن به موفقیت نیازمند همکاری دو جانبه میان ایران 

و افغانستان است. 
حال لحظــه ای زندگی روزمره خودتــان را تصور 
کنید، تقریبا بعید است که ایرانی باشید و در خیابان های 
شــهرتان قدم زده باشید اما با برادران و خواهران افغان 
مواجه نشــده باشید. شاید کودتای کمونیستی، طالبان، 
آمریکا و صدها و بلکه هزاران کلمه دیگر موجود باشــند 
که هر کدام می توانند برای افغان ها تداعی گر ناامنی باشند 
و در این میان جمهوری اســالمی ایران به واسطه نقاط 
اشتراک مذکور و البته همسایه بودن با افغانستان تبدیل 
به اصلی ترین مقصد افغان ها شد تا دیگر دیدن افغان ها 
در خیابان های شهرمان نه تنها برایمان امری غیرعادی 
نباشــد بلکه حضور این عزیزان به بخشی پذیرفته شده 
در جامعه ما تبدیل شــود. برادران و خواهران افغان که 
شــاید دیگر در تصور اکثریت مردم کشورمان بیگانه به 
شمار نمی روند و مردم، این عزیزان را به عنوان بخشی از 

جامعه خود پذیرفته اند.
این برادران و خواهران پرتالش چه در صورتی که 
بخواهند در کشور ما ماندگار شوند و یا حتی در صورتی 
که تصمیم به بازگشــت به افغانستان را بگیرند در زمان 
حضورشان دارای حقوقی هستند که فارغ از نگاه متعصبانه 
به کشــورمان، مردم شریف و مهمان نواز ایران در طول 
مدت حضور افغان ها به خوبی پذیرای این عزیزان بوده اند.

 امــا در این میان تقریبا می توان گفت نه تنها در 
ایران بلکه شاید اگر هر کشور دیگری با چنین حجمی 
از مهاجران مواجه می شد در همکاری با این مهاجران 
به مشکالتی نیز برمی خورد و ایران نیز در طول مدت 
حضور افغان ها از این قائده مستثنی نبوده است و گاها 
مشکالتی برای مهاجران شریف افغان در کشورمان پیش 
آمده اســت. یکی از این مشکالت زمینه های تحصیلی 
افغان ها بوده است که شاهد بوده ایم برخی از عزیزان 
افغان بیشتر و برخی کمتر با این مشکل در کشورمان 

مواجه بوده اند.

* یک کارشناس مسائل خاورمیانه: 
جمهوری اسالمی در طول 36 سال 

گذشته بدون هیچ چشمداشتی 
به واسطه وظایف شرعی و انسانی 

خود از هیچ کمکی به افغانستان دریغ 
نکرده است و فضای غالب کشور ما 

به گونه ای بوده است که افغانستانی ها 
از همان امکاناتی که مردم ما از آن 
برخوردار بوده اند بهره مند شده اند 
و بهتر است نواقص موجود در راه 

تحصیل آنها نیز برطرف شود.
* * *

* دکترسید وحید ظهوری 
حسینی عضو موسس بنیاد علمی 
فرهنگی کوثر افغانستان: بسیاری 

از دانش آموزان افغانستانی به 
دو دلیل نداشتن هزینه تحصیل 
و نداشتن مدرک شناسایی در 

مدارس ثبت نام نمی شدند که این 
روند برخالف وعده های داده شده 
در سال تحصیلی جاری هم ادامه 
داشت و ما امید داریم با توجه به 
دستور رهبری در سال آینده این 

دستور اجرایی شود. 

* حجت اهلل درویش پور عضو 
کمیسیون آموزش و تحقیقات 

مجلس: از یک سو وظیفه اسالمی 
ما در قالب دیدگاه اسالمی و از 

طرفی دیگر دیدگاه ما در حمایت 
از مستضعفین باعث می شود تا 
تحصیل افغانستانی ها برای ما 

اهمیت بیشتری پیدا کند.  ضمن 
اینکه تحصیل  افغانستانی ها در 
کشورمان باعث آشنایی بیشتر 
آنها با فرهنگ ما نیز می شود.

تحصیل بیش از 380 هزار افغان در ایران
 برای روشن تر شدن موضوع نگاهی به آمار محصالن 
افغان موجود در کشــورمان می کنیــم. این روزها 340 
هــزار دانش آموز، 30 هزار طلبه و 14 هزار دانشــجوی 
افغان در کشورمان مشغول به تحصیل هستند که هر از 
چندگاهی خبرهایی مبنی بر وجود مشکالتی برای آنها 

به گوش می رسد. 
تحصیل کردگان دیروز ایران، مقامات 

امروز افغانستان
البته صرفا نباید از جنبه منفی و وجود مشکالت به 
این موضوع نگاه کرد چرا که بسیاری از محصالن افغان در 
کشورمان نیز پس از بازگشت به کشورشان به جایگاه های 
باالیی در افغانستان رسیده اند و همین بس که این روزها 
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، معاون دوم رئیس 

اجرایی) نخســت وزیر( و تعدادی از وزرای افغانســتان 
تحصیل کرده حوزه علمیه قم و یا دیگر مراکز تحصیلی 

کشورمان هستند.
برای بررســی هرچه بیشتر مشکالت این روزهای 
مهاجران افغان حاضر در کشــورمان به ســراغ یکی از 
افغان های تحصیلکرده در کشــورمان مــی روم که این 
روزها پس از پایان تحصیالتش در ایران، در رفت و آمد 

میان دو کشور است.
 او که این روزها به واسطه تجاربش در ایران دستی 
هم در حوزه علم و فرهنگ و افغانســتان دارد درباه خود 
این گونه می گوید: »زمانی که کودتای کمونیســتی در 
افغانســتان اتفاق افتاد با جمعی از دانشجویان پیرو خط 
امام همکاری داشتم و بعد از کودتای کمونیست ها اولین 
نفراتی که برای سرکوب مورد توجه قرار گرفتند شیعیان 
افغانستان بودند و به همین منظور  هر گونه فعالیتی نیز 
سرکوب می شد. یکی از فعالیت های ما شیعیان فعال در 
دانشــگاه نیز تکثیر کتاب حکومت اسالمی حضرت امام 

و توزیــع آن در میان مردم کابل بــود. تعداد زیادی از 
فعاالن این عرصه پس از شناســایی دستگیر و یا مجبور 
به فرار شــدند که من نیز در دسته دوم قرار داشتم پس 
از مدتی فعالیت جهادی علیه کمونیست ها و در حالی که 
دوره کارشناسی را نیمه تمام گذرانده بودم در سال 58 
افغانستان را به مقصد ایران ترک کردم. پس از حضور در 
ایران و پایان دوره کارشناسی تالش های زیادی کردم و در 
نهایت دو مقطع کارشناسی ارشد و دکترا را در رشته های 
حقوق بین الملل و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران پشت 
سر گذاشتم.در این مدت به عنوان دبیر انجمن اتحادیه 
اسالمی دانشــجویان خارجی دانشگاه های ایران و عضو 
اتحادیه اسالمی دانشجویان افغانستان نیز فعالیت داشتم.
بعد از اتمام تحصیالتم کــه همزمان بود با حادثه 
11 ســپتامبر و ســقوط طالبان به کابل رفتم. در آنجا 
بنیاد فرهنگی کوثر را تاســیس کردیم و در این موسسه 
فعالیت های فرهنگی، آموزشی و برنامه های تحقیقاتی را 
بــه اجرا درآوردیم که البته هنوز هم این فعالیت ها ادامه 

دارد و تنها در ســال گذشــته 2500 نفر دانش آموخته 
رشته های مختلف این بنیاد بوده اند.«

ســطور باال بخشی از گفت و گوی ما با دکتر سید 
وحید ظهوری حسینی عضو موسس بنیاد علمی فرهنگی 

کوثر افغانستان است.
ظهوری در پاســخ به سوال گزارشــگر کیهان در 
خصوص چرایی لزوم تحصیل افغان ها در ایران می گوید: 
»دو موضوع در این زمینه اهمیت بسیاری دارد. موضوع 
اول عالقه مردم افغانستان به ایران به واسطه اشتراکات 
دینی و اعتقادی است و موضوع بعدی زبان مشترک دو 
کشور. ظرفیت های آموزشی و سطح علمی ایران و البته 
انتقال این ظرفیت ها و تجربیات از ایران به افغانســتان 
امری بســیار مهم اســت. ما شــاهد بوده ایم بسیاری از 
دانشــجویان افغان توانسته اند حتی در کنکور رتبه های 
باالیی را کســب کنند و این امور همگی زمینه ای است 
برای ساختن افغانستانی بهتر در آینده. برنامه ریزی کوتاه 
مدت و بلندمدت برای محصالن افغان در ایران می تواند 
زمینه های استفاده از توانایی های آنها را در آینده فراهم 
کند. البته آموزش به تنهایی کارســاز نیست و هدایت و 
ایجاد تعهد نیز از دیگر الزمه های مورد نیاز برای شکوفایی 
این افراد اســت. باید تالش کرد تا با توجه به مشکالت 
دانش آموختگان افغان ســرمایه های ملی و معنوی دو 

کشور از بین نرود.«
هزینه تحصیل و مدرک شناسایی دالیل عمده 

مشکالت
وی در ادامه در خصوص مشکالت موجود در مسیر 
تحصیل افغان ها در ایران عنوان می کند: »همان طور که 
رهبر معظم انقالب در بحث آموزش مهاجران افغان تاکید 
داشته اند مطالبات رهبری از دولت سال ها است که تکرار 

می شود اما با این تفاوت که این بار صحبت های رهبری به 
عنوان یک دســتور مورد تاکید واقع شده است. در طول 
مدت تحصیل مهاجــران افغان در ایران این نفرات باید 
هزینه تحصیل را خودشان می پرداختند و به طور مثال 
در سال های گذشته بابت تحصیل هر دانش آموز افغان به 
طور میانگین 350 هزار تومان هزینه دریافت شده است.«

ظهوری تصریح می کند: »بسیاری از دانش آموزان 
افغان نیز به دو دلیل نداشــتن هزینه تحصیل و نداشتن 
مدرک شناســایی در مدارس ثبت نام نمی شدند که این 
روند برخالف وعده های داده شده در سال تحصیلی جاری 
هم ادامه داشت و ما امیدواریم با توجه به دستور رهبری 

در سال آینده این دستور اجرایی شود.«
پس از گذر از بخشی از صحبت های دکتر ظهوری 
بد نیســت نظر دیگر کارشناسان را نیز در خصوص لزوم 

تحصیل افغان ها در ایران جویا شویم.
 صادق کوشکی کارشناس مسائل خاورمیانه در این 
خصوص به گزارشــگر کیهان می گوید: »اگر توجه کنیم 
غیراز ایران تنها کشوری که خط رسمی آن فارسی است 
کشــور افغانستان اســت و زبان بیش از نیمی از مردم 
این کشور فارسی اســت. به همین دلیل نیز افغانستان 
مهم ترین حوزه نفوذ زبان و ادبیات فارسی است و ما باید 
در جهت توســعه زبان فارسی، این کشور را مورد توجه 

خود قرار دهیم.«
تحصیل،بستر نفوذ فرهنگی

 در افغانستان
وی تصریــح می کنــد: در حالی که بســیاری از 
کشورهای دنیا برای توسعه رسم الخط خود هزینه های 
زیادی را انجام می دهند و آن را بســتر نفوذ فرهنگی و 
سیاســی خود می دانند در داخل کشور ما این بستر به 
خودی خود فراهم اســت. به طور مثال کشــور ترکیه با 
هزینه های زیاد در افغانستان مجتمع های آموزشی ایجاد 

کرده است و کودکان افغانستانی را بورس می کند تا آنها 
پس از تحصیل به سربازان ترکیه در افغانستان تبدیل شوند 
و آینده سیاسی افغانستان به سوی ترکیه میل پیدا کند.«

کوشــکی در ادامه می گوید: »ما بایــد ببینیم در 
خصوص تحصیل افغان ها در کشورمان چه کوتاهی هایی 
داشته ایم و با جبران این کوتاهی ها به طور جدی برای 
تحصیل افغان ها در کشورمان سرمایه گذاری کنیم زیرا 
حداقل ثمره این موضوع برای ما این خواهد بود که آینده 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان به دست نفراتی 

می رسد که تحصیلکرده ایران هستند.«
عضو هیئت علمی دانشــگاه خواجه نصیر مطرح 
می کند: جمهوری اسالمی در طول 36 سال گذشته بدون 
هیچ چشمداشتی به واسطه وظایف شرعی و انسانی خود 
از هیچ کمکی به افغانســتان دریغ نکرده است و فضای 

غالب کشور ما به گونه ای بوده است که افغان ها از همان 
امکاناتی که مردم مــا از آن برخوردار بوده اند بهره مند 
شــده اند و بهتر است نواقص موجود در راه تحصیل آنها 

نیز برطرف شود.
وی می افزاید: »ما در گذشته نیز شاهد بوده ایم که 
افغان ها به راحتی در کشــورمان به تحصیل پرداخته اند 
اما مدتی در این موضوع وقفه ایجاد شــد اما اگر مجددا 
تحصیل این افراد بدون مشکل در کشورمان صورت گیرد 

اکرام ما به افغان ها به نهایت خود می رسد.«
این کارشناس مسائل منطقه بیان می کند: »بدون 
تردید اگر هر کشور دیگر نیز جای ایران بود از این فرصت 
برای نفوذ فکری و فرهنگی اســتفاده می کرد. ما نباید از 
ایــن فرصت طالیی بگذریم و باید تالش کنیم تا هویت 

مشترک ایران و افغانستان ادامه یابد«
پس از شــنیدن صحبت های کوشکی برای بررسی 
مجددا موضــوع این بار با یکی از مســئوالن مرتبط با 

موضوع،تماس می گیرم. 

حجت اهلل درویش پور عضو کمیســیون آموزش و 
تحقیقات مجلس در این خصوص به ما می گوید: »به طور 
طبیعی وقتی که به صورت قانونی یا غیرقانونی ما مهاجرت 
افغان ها را می پذیریم باید حقوقی را که برای اتباع سایر 

کشورها متصور شده است  برای آنها فراهم کنیم.«
وی می افزاید: »همان طورکه برخی از هموطنان ما 
به کشورهای دیگر رفته و در آن کشورها می مانند ممکن 
اســت تعدادی از این افغان های مهاجر در کشورمان نیز 
برای ادامه زندگی در کشــورمان بمانند و بهتر است این 
افراد به عنوان افرادی تحصیلکرده در کشورمان ماندگار 

شوند.«
تحصیل سدی در برابر تهدیدات مشترک

درویش پور در ادامه می گوید: مشکالت و معضالت 
بســیاری در افغانســتان وجود دارد که اگــر ما بتوانیم 
زمینه های باسواد شدن و آموزش افغان ها را فراهم کنیم 
می تواند کمک شایانی به حل مشکالت درونی افغانستان 
کند. البته این موضوع در روابط و منافع متقابلی که میان 
ما و افغانستان وجود دارد نیز موثر خواهد بود. تهدیدات 
مشترک بســیاری نیز برای هر دو کشور وجود دارد که 
وجود افــراد تحصیلکرده در هر دو طرف می تواند نقش 

موثری در کاهش این تهدیدات داشته باشد.
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شــورای 
اســالمی بیان می کند: »از یک ســو وظیفه اسالمی ما 
در قالب دیدگاه اســالمی و از طرفی دیگر دیدگاه ما در 
حمایت از مستضعفین باعث می شود تا تحصیل افغان ها 
برای ما اهمیت بیشتری پیدا کند.  ضمن اینکه تحصیل  
افغان ها در کشورمان باعث آشنایی بیشتر آنها با فرهنگ 

ما نیز می شود.«
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح 
می کنــد: »افغان هایــی که به صورت قانونی به کشــور 
مــا آمده اند در حال حاضر بــرای تحصیل در آموزش و 
پرورش  ما مشــکل خاصی ندارند و در بحث دانشگاه ها 
نیز اگر مشکالتی وجود داشته باشد باید شناسایی و در 
خصوص حل آنها تصمیم گیری شود. قطعا وزارت علوم 
و ســایر نهادهای ذی ربط در این خصوص نیز اقدامات 

الزمه را انجام خواهند داد.«
همکاری مشترک الزمه تسهیل آموزش افغان ها
درویش پور خاطرنشــان می کند: »باید در مســیر 
تسهیل بحث آموزش افغان های مقیم کشورمان سفارت 
افغانستان در تهران نیز با وزارت علوم و کمیسیون آموزش 
و تحقیقات تعامل داشــته باشد و مشکالت موجود را با 
این دستگاه ها مطرح کند تا راه حل های مورد نیاز در این 

خصوص اتخاذ شود.«

- زمان فروش اسناد مناقصه: اســناد مناقصــه از روز سه شنبه 1394/3/26 
لغایت روز سه شــنبه مورخ 1394/4/2 در ســاعات اداری )ســاعت 8 الی 15 
روزهای شــنبه تا چهارشــنبه( به نماینده معرفی شده با مهر و امضای مجاز آن 

شرکت تحویل می شود.
- نشانی محل فروش اسناد مناقصه: دبیرخانه پارک علم و فناوری گیالن به 
آدرس، رشــت، مجتمع اداری انتظام )کوچه نظام پزشکی(، پارک علم و فناوری 

گیالن، تلفن تماس 33461530
- قیمت اسناد مناقصه: قیمت اسناد مناقصه 1/000/000ریال )معادل صد هزار 
تومان( می باشد که می بایست به شماره حساب 2172054403008 بانک ملی، بنام 
درآمد اختصاصی پارک علم و فناوری گیالن واریز و رســید آن که به مهر و امضای 

شرکت پیمانکاری رسیده به دبیرخانه پارک علم و فناوری گیالن تسلیم شود.
- تضمین شــرکت در مناقصه: به صورت ضمانتنامه بانکی، یا چک تضمین 
شده بانکی در وجه پارک علم و فناوری گیالن و یا رسید واریز وجه نقد به شماره 
حســاب 2172054401001 بانک ملی به نام تمرکز وجوه سپرده پارک علم و 
فناوری گیالن با مدت اعتبار 3 ماه از تاریخ پیشنهاد قیمت، که بنا به درخواست 

کارفرما به مدت 3 ماه دیگر قابل تمدید باشد.
- نحوه پیشنهاد قیمت: قیمت می بایســتی در قالــب برگ پیشنهاد مناقصه 
که همراه اسناد مناقصه توسط شــرکت ها خریداری می گردد با رعایت الزامات 

مربوطه تکمیل و تحویل گردد.

- آخرین مهلت تسلیم: ساعت 9 روز دوشنبه مورخ 94/4/15 می باشد.
مدت اعتبار پیشنهادها: 3 ماه از تاریخ پیشنهاد قیمت، که بنا به درخواست 

کارفرما به مدت 3 ماه دیگر قابل تمدید باشد.
- نشــانی محل تسلیم پیشنهادها: دبیرخانه پارک علم و فناوری گیالن به 
آدرس، رشــت، مجتمع اداری انتظام )کوچه نظام پزشکی(، پارک علم و فناوری 

گیالن، اتاق 107
- بازگشایی: پیشنهادها در ساعت 10 روز دوشنبه مورخــه 94/4/15 در محل 
پــارک علم و فناوری گیالن باز و خوانده می شــود. حضور تنها یک نفر نماینده 
با معرفی نامه از طرف هر یک از پیشــنهاددهندگان در جلسه افتتاح پیشنهادها 

آزاد است.
- شــرکت در مناقصه هیچگونه حقی برای شرکت کننده ایجاد نمی کند و پارک 
با عنایت به صرف و صالح در قبول یا رد پیشــنهاد مختار است. هزینه آگهی بر 

عهده برنده مناقصه می باشد.
- اطالعــات تکمیلی مناقصه از طریق وب ســایت پارک علــم و فناوری گیالن 
به نشــانی http://www.gstp.ir و پایگاه ملی مناقصات کشــور به نشــانی 

http://iets.mporg.ir قابل دسترسی می باشد.
- محل اجرای پروژه: جاده رشــت- قزوین، جاده اختصاصی نیروگاه ســیکل 
ترکیبی، جنب نیروگاه، روســتای فشتام، مجتمع کارگاهی- نیمه صنعتی پارک 

علم و فناوری گیالن

زیربنای ساختمان و محوطه عنوان پروژه
رشته و گروه شرکت برآورد ریالی)مترمربع(

پیمانکاری
تضمین شرکت در 

مناقصه
مدت زمان 

اجرا

احداث ساختمان کارگاهی، سرویس 
بهداشتی و تکمیل ساختمان انبار

ساختمان کارگاهی= 1464 مترمربع
سرویس بهداشتی= 58 مترمربع 

انبار= 318 مترمربع
پایه 5 و باالتر در رشته 26/856/598/072

12 ماه100/000/000 ریالساختمان

پارک علم و فناوری گیالن در نظر دارد با رعایت مفاد آئین نامه مالی و معامالتی خود، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای، پروژه با مشــخصات ذیل را صرفا 
به شــرکت توانمند و صاحب صالحیت که در 5 ســال اخیر سابقه کار در استان گیالن را داشته باشــد و همچنین دارای تشویق نامه یا تقدیرنامه و یا رضایت نامه از 

کارفرمایان قبلی در 5 سال اخیر باشد واگذار نماید.

نوبت اولآگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1393/9/19 

و اجــازه مجمع عمومــی فوق العاده مــورخ 93/3/16 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

سرمایه شرکت از مبلغ 13020000000 ریال به مبلغ 

51000000000 ریال منقســم به 5100000 سهم 

10000 ریالی با نام عادی تماماً پرداخت شده از محل 

مطالبات حال شــده افزایش یافــت و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش در 

تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید.

آگهی تغییرات شرکت تله سیژ پاپا 
سهامی خاص به شماره ثبت 36621 

و شناسه ملی 10100820439

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت 
و   1393/4/8 مــورخ  تصفیــه 
 932/107/1993 شماره  مجوز 
مورخ 93/9/12 اداره کل تعاون 
اســتان  اجتماعی  رفــاه  و  کار 
تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

امراله زهری اســفندآبادی ش م 
5039852061 به سمت رئیس 
هیئت تصفیــه و مدیر تصفیه، 
عذری ســیدیان اســفندآبادی 
نایــب   5039857209 م  ش 
رئیــس هیئت تصفیــه و زهرا 
م  ش  زهری اســفندآبادی 
ســمت  بــه   2298784450
انتخاب  تصفیه  هیئت  منشــی 

شدند.
 کلیــه اســناد و اوراق مالــی 
تعهــدآور و قراردادهــا با امضا 
اســفندآبادی  زهــری  امرالــه 
مدیر تصفیه و عذری ســیدیان 
رئیس هیئت  نایب  اسفندآبادی 
تصفیه و در غیاب ایشان با امضا 
منشی  اسفندآبادی  زهری  زهرا 
هیئــت تصفیه و مهــر هیئت 
تصفیه معتبر است. اوراق عادی 
و نامه ها با امضــای آقای امراله 
زهری اسفندآبادی مدیر تصفیه 

معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت 
تعاونی مسکن مهر 
شماره یک منطقه 

چهار به شماره ثبت 
324924 و شناسه 

ملی 10103621355

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها
 و موسسات غیرتجاری تهران

یک موسســه دولتی در نظر دارد از طریــق فراخوان 
عمومی، تأمیــن لوله پولیکا مورد نیاز پروژه های خود را به 
شرح ذیل از طریق مناقصه عمومی و تأمین کنندگان معتبر 

خریداری نماید.
1- لوله پولیکا 160 فشار قوی: 485 شاخه
2- لوله پولیکا 200 فشارقوی: 460 شاخه

متقاضیــان می توانند حداکثر ظرف مــدت 2 روز کاری از 
تاریخ درج آگهی، پیشــنهاد قیمت کتبی خود را به آدرس: 
تهران پارس، اتوبان شــهید عباس دوران، روبه روی میدان 
میــوه و تره بار پیروزی، جنب دفتر نیروی دریایی ســپاه، 
موسســه عمران ســاحل، معاونت فنی، واحد تامین کاال، 

تلفن: 15-33219213 داخلی 149، ارائه نمایند.
هزینه درج آگهی فراخوان به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

سازمان بنادر و دریانوردی 
اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر

»مزایده عمومی فروش ۴ دستگاه 
خودروی سواری مازاد بر نیاز«

شماره مزایده ۹۴/۲
1- نام دستگاه مزایده گزار: اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر

2- شرح مختصر موضوع مزایده: فروش چهاردستگاه انواع خودروی سواری قابل تبدیل پالک 
به شرح اسناد مزایده.

3- مهلت خرید اسناد: از تاریخ 94/3/30 لغایت 94/4/10
4- محل خرید حضوری اسناد: بندرعباس- بلوار پاسداران- میدان قائم- اداره بنادر و دریانوردی 
شهید باهنر- ساختمان اداری- طبقه چهارم- امور حقوقی و قراردادها- تلفن تماس: 33513418 

و 076-33513437
5- نحوه خرید اسناد: با مراجعه حضوری به امور حقوقی و قراردادها و ارائه درخواست کتبی و 
اصل فیش واریزی به حساب سیبا درآمد بندر به شماره 2176455407002 نزد بانک ملی ایران به 

مبلغ 300/000 ریال اسناد مزایده قابل دریافت است.
یا  و   http:bahonarport.pmo.ir اینترنتی  پایگاه  طریق  از  مزایده  اسناد  مشاهده  توضیح: 

سایت http://Iets.mporg.ir امکان پذیر می باشد.
6- مهلت و محل تسلیم اسناد و پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 94/4/16 
و محل تسلیم پیشنهادات ساختمان اداری- طبقه همکف- دبیرخانه مرکزی اداره بنادر و دریانوردی 

شهید باهنر.
7- تضمین شرکت در مزایده: تضمین شرکت در مزایده به صورت تسلیم ضمانت نامه بانکی و یا 
ارائه سند واریز وجه به حساب سپهر به شماره 2196455430003 به نام سپرده بندر شهید باهنر.

8- زمان و محل بازگشایی پیشنهادات: روز شنبه مورخ 94/4/20 ساعت 10 صبح در محل 
ساختمان اداری بندر شهید باهنر- طبقه چهارم- دفتر مدیریت.

توضیحات: الف- هزینه انتشار آگهی برعهده برنده یا برندگان مزایده می باشد. ب- کلیه هزینه های 
واگذاری اعم از پرداخت هزینه حق التحریر دفترخانه و نقل و انتقال برعهده برنده یا برندگان مزایده 

خواهد بود. ج- مزایده گزار در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات رسیده مختار است.

امور حقوقی و قراردادها اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر

P.M.OP.M.O


