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یک مالباخته: خبر دروغ چند رسانه وابسته به دولت مبنی بر تعطیلی شعب 
مؤسسه ثامن الحجج)ع( توسط دادستانی باعث هجوم مردم برای دریافت 

سپرده ها و ناتوانی مؤسسه از این حجم پرداخت و مشکات فعلی شد.

 آیــا اگر بانک مرکــزی با مدیران 
به بن بست  و  موسسات ورشکسته 
رسیده رابطه خوبی نداشت و یا آنها 
غیرمجاز  یا  متخلف  خافکار،  واقعا 
بودند، باید مردم سپرده گذار تاوان 
این بی تدبیــری را بپردازند؟ و چرا 
تاکنون هیچ فردی دستگیر نشده؟

واقعا جای تاسف است این تحریف حقایق...
من نمی دانم ایــرج نظافتی که این مقاله را در 
روزنامه کیهان نوشته کیست؟ اما اگر کسی به 
او دسترسی دارد بپرسد موسسه ثامن الحجج 

کی اعام ورشکستگی کرده است؟! 
لطفــا به او یادآوری کنیــد که اصل ماجرا 
ایــن بود که با تبلیغــات و هماهنگی دولت و 
خبرگزاری ها و قوه قضاییه، مردم را یکباره به 
شعب موسسه تحریک و حمله ور نمودند. کاری 
که اگر با هر بانکی بکنند به همین سرنوشــت 

دچار می شود.
به آقای نظافتی کیهان بگویید اگر مدیران 
موسســه خاف کرده بودند کافــی بود آنان 
مجازات و عزل شوند نه این که زندگی مردم را 

زیر و رو کنند.
به او بگویید که دههــا کارخانه متعلق به 
موسسه در حال تولید و فروش هستند و صدها 
ملک و ســاختمان مرغوب دارد که همه اینها 
سرمایه ماست که بناحق از دست ما گرفته اند و 
مثل گدا با ما برخورد می کنند... خواهش می کنم 
اطاع دهید تا در کیهان اصاح کنند که موسسه 

ثامن الحجج ورشکست نشده...
- ثامن ورشکست نشد بلکه با سیاست بازي و یا 
تباني با یک مصاحبه معاون بانک مرکزي مبني بر غیر 
قانوني بودن این موسســه از فردا همه سپرده گذاران 

هجوم بردند براي اخذ سپرده هاشون!
خــوب طبیعیه اگر با بانک ملي هــم این کار را 
بکنند ورشکســت مي شه و به این حال و روز گرفتار 

خواهد شد!
- االن طبق اطالع موثقی که داریم، تراز موسسه 
مثبت هســت و کلي امالك، کارخانه، هتل و ... داره 
که همه توقیف و بلوکه شده است، حاال چرا این همه 
ملک و امالك به یکباره بلوکه شده و نمی فروشند و با 

آن پول مردم را نمی دهند اهلل اعلم؟!
لطفا در روزنامه کیهان بنویسید طبق قانون شرکت 
یا موسسه ای که منحل بشه باید ظرف یک ماه هیئت 
تصفیه تشکیل و امور بدهکاري یا بستانکاري آنرا سامان 
دهد. االن بعد از یک سال و نیم و فشارهاي سپرده گذاران 
تازه هفته پیش هیئت تصفیه تشکیل شده و هنوز از 

نتایج حاصله خبری نیست!!!
اینها بخشی از گفته ها و نوشته های مردم مالباخته 
موسســه مالی و اعتباری ثامن الحجج اســت که در 
یکــی دو روز اخیر با بخش گــزارش روزنامه کیهان 
در میان گذاشته اند و خواستار انعکاس دیدگاه و نظر 

خود بوده اند.
در این یک شــماره به انعکاس دیدگاه های مردم 
در تمــاس با خبرنگاران و مســئوالن بخش گزارش 
کیهان در بازخورد سلسله گزارش های روزهای اخیر 

خواهیم پرداخت.
ما را تنها نگذارید!

پس از انعکاس سه شماره گزارش روز کیهان درباره 
سپرده گذاران برخی موسسات مالی و اعتباری که بنا 
به هر دلیلی با مشــکالتی در بازپرداخت سود یا اصل 
پول ســپرده گذاران روبرو شدند، تماس های متعدد و 
مکرری از ســوی مردم مالباخته با سرویس گزارش 

روزنامــه کیهان صورت گرفت و هــر کدام به نوعی 
ضمن قدردانی از گزارش مستند و مستدل کیهان، بر 
وجود برخی نقاط ضعف در این سلسله گزارش ها نیز 
اشاره کردند و تقاضا داشتند که کیهان در این مراحل 
سخت و نفس گیر برای بازپس گیری سپرده هایشان، 
مردم مالباخته را تنها نگذارد، چرا که تا کنون به مراکز 
مختلفی مراجعه کرده و نامه نگاری های فراوانی انجام 
داده اند و هیچ کدام تا کنون به نتیجه دلخواه نرسیده اند 
و اینک تنها راه امید آنان انعکاس خواســته آنان در 

روزنامه کیهان است.
ســرویس گزارش روزنامه کیهان این اطمینان 
را به مالباختگان موسسات مالی و اعتباری می دهد 
که در کنار آنان خواهد بود و از طریق مسئوالن امر 
پیگیر حصول به نتیجه مثبت در این باره است، چرا 
که معتقد است چنین مشکالتی، چه از سوء مدیریت 
باشد و یا خدای نکرده کالهبرداری، به هیچ عنوان در 

شان نظام اسالمی ما نیست و با آرمان های بلند انقالب 
اســالمی و راه امام و شهدا و خواسته رهبری معظم 
انقالب در تضاد است و مسئوالن ذی صالح خصوصا 
در بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی این موسسات 
مالی و اعتباری باید به هر شکل ممکن اولویت اول را 
به رسیدگی به مشکالت مردم مالباخته در موسساتی 
اختصاص دهند که در سردر هر کدام عنوان »تحت 
نظارت بانک مرکزی« منعکس شــده است و همین 
جمله از یک طرف سبب دلگرمی سپرده گذاران بوده 
تا بــا اطمینان کامل پول بی زبان خود را در آنجا به 
امانت بگذارند و از طرف دیگر این تعهد را برای بانک 
مرکزی ایجاد می کند که اگر در هر مرحله ای از کار، 
موسسه فوق با مشــکلی این چنینی روبرو شد این 
بانک مرکزی است که طرف حساب مردم و پاسخگوی 
مشکل پیش آمده است، اما متاسفانه واقعیت غیر از 
این است و اولین جایی که در برابر تعهدات مالی خود 

شــانه خالی می کند همین بانک مرکزی است و هر 
روز با توجیهی جدید سپرده گذاران چنین موسساتی 
را دلخوش می کنند و عمال اقدامی کارســاز و موثر 

انجام نمی دهند.  
 از هزاران میلیارد تومان سود این ماجرا 

چه کساني سود مي برند؟!
در تماس های مکرر مردم با سرویس گزارش کیهان 
این سؤال اساسی مطرح شده که به راستی از میلیاردها 
تومان سود سپرده گذاری مردم مالباخته در موسساتی 
همچون ثامن الحجج، کاسپین، فرشتگان، امید آینده 
و... چه کسانی سود می برند و این سود کالن اینک به 

جیب چه فرد یا افرادی می رود؟ 
و از همــه مهم تر مردم تا کی باید ســرگردان و 
بالتکلیف باشــند و سرنوشت این سپرده ها چه شده 
است و چرا بانک مرکزی به تعهد خود در قبال تضمین 

این سپردها به مردم اقدامی نکرده است؟
یکی از مالباختگان در پیامی تلگرامی به سرویس 
گزارش کیهان می نویســد: »فقط اگر لطف کنید دو 

موضوع را حتما یادآور شوید:
1- تابلوهای موسســه ثامن الحجج همگی تحت 
نظــارت بانک مرکزی بوده، آیا همین کافی نیســت 
بــرای دلگرمی مردم و کشــاندن آنان برای ســپرده 
گذاری در چنین موسسه ای؟ چون مردم بانک ها را با 
تابلو شناسایی می کنند، مثال بانک ملی هم اگر تابلو 
نداشــته باشد مردم آنجا را یک ملک تجاری حساب 
می کنند، پس اگر موسسه ای مجوز نداشته مسئولین 
بانک مرکزی وظیفه داشتند نگذارند تابلوها زیر نظر 

بانک مرکزی نصب شود.
  2- بابت تقسیم پول مردم با چه قانون و عدالتی 
یک عده همان اول کل پولشــان را به دلیل کم بودن 
سپرده گرفتند و یک عده را به پارسیان انتقال و امثال 
ما که بیش از دهها هزار نفر می باشیم هنور یک ریال 
دریافت نکردیم! آن هم به بهانه این که مبلغمان بیشتر 
بوده! کســی که مبلغ پولش بیشتر بوده مگر مخارج 
زندگی ندارد؟ و بعد به دروغ به افکار عمومی بگویند 
97درصد را تســویه کردیم؟! برخی ها فکر می کنند 
اینها راســت می گویند، در صورتی که کسی که مثال 
یک میلیارد تومان ســپرده داشته در این16ماه یک 

ریال هم دریافت نکرده است! «
ورشکستگی یا سوء مدیریت؟

»لطفا به حکم وظیفه خبر رســانی، گزارشی که 
نوشــتید را با ذکر واقعیات اصالح کنید تا همه مردم 
بدانند این یک قضیه غیر عادی بوده نه ورشکستگی 

موسسه ثامن الحجج)ع( تا مردم به اوج تدبیر و امید 
دولت راستگویان بیشتر پی ببرند.«

این پیام یکی از مالباختگان موسسه ثامن الحجج 
است که مبلغ کالنی را آنجا سرمایه گذاری کرده و در 

بالتکلیفی به سر می برد.
وی در ادامه همین پیام آورده است:

»برای شفافیت بیشــتر باید عرض  کنم معاون 
بانــک مرکزی)آقــای ك( در اقدامی خالف قانون و 
اخالق و در حالی که دهها موسسه شبیه ثامن الحجج 
در کشور وجود دارد در یک برنامه تلویزیونی - خبر 

خبرگزاری وابســته به دولت به دروغ گزارش دادند 
که شعبات موسســه ثامن در استان البرز به دستور 
دادستانی تعطیل شده است! به دنبال انتشار این خبر 
مردم برای گرفتن پول هایشان به شعبات این موسسه 
هجوم آوردند و هنگامی که چند روز بعد و با تاخیر )!!!( 
دادستان آن شایعه را تکذیب کرد، دیگر دیر شده بود!

حال شــما تصور کنید اگر همین برنامه را برای 
هــر بانکی پیاده کنند و مثال بگویند بانک ملی مجوز 
قانونی ندارد یا فالن شــعب آن تعطیل شــده مردم 
هجوم خواهنــد آورد و هیچ بانکی مخصوصا در این 

و عده ای را با گرفتن اقرارنامه خالف قانون در بانک 
پارســیان و با وعده هــای 14 و 17 ماهه کمی آرام 
کردند و بقیه هم که اکثرا تمام زندگی خود را در این 
موسسه سپرده گذاری کرده بودند بالتکلیف گذاشتند 
و هر روز به وعده و وعیدی دلخوش می شــوند. اما 
در این میان برخی از همین ســپرده گذاران بیچاره 
بیمار شده و سکته کردند و برخی دیگر حال و روز 

خوشی ندارند.«
این مالباخته ادامه می دهد: »در مردادماه ســال 
95 بدون طی هیچ روال قانونی موسســه را منحل 
کردند و دو ماه بعد! خبرش را رسما اعالم کردند. در 
حالی که تاکنون هیچ مدرکی مبنی بر ورشکستگی 
موسسه ارائه نشده و در این صورت هم طبق قانون، 
قبل انحالل باید با تســویه حســاب سپرده گذاران 
انجام می شد. اکنون هم ماه هاست مردم را با وعده 
تشکیل هیئت تسویه سرگرم کرده اند و هیچ اقدامی 

انجام نمی دهند.«
وی در ادامه همین بحث تصریح می کند: »جالب 
آن است که کارخانه های متعلق به موسسه ثامن الحجج 
در حال کار و تولید و فروش هســتند و معلوم نیست 
ایــن درآمد به کجا می رود؟! و چرا از طریق فروش یا 
درآمد همین کارخانه ها سپرده های مردم را نمی دهند؟
خیلــی از محل های شــعبات و امالك مرغوب 
موسســه هم اکنون معطل است و برخی می گویند 
پنهانی به فروش می رسد. در صورتی که باید لیست 
اموال و چگونگی فروش آنها به طور شــفاف مشخص 

باشد.«
مالباختگان و سؤاالت متعدد بی پاسخ!

و بــاز هم ســؤاالت دردنــاك فراوان از ســوی 
مالباختگان موسسات مالی و اعتباری:

 آیا اگر بانک مرکزی با مدیران موسسات ورشکسته 
و به بن بســت رســیده رابطه خوبی نداشت و یا آنها 
واقعــا خالفکار، متخلف یا غیر مجاز بودند، باید مردم 
ســپرده گذار تاوان این بی تدبیری را بپردازند؟ و چرا 

تاکنون هیچ فردی دستگیر نشده؟
آیا نمی شد مدیران ناالیق چنین موسساتی را به 
طریق قانونی و قضایی برکنار و افراد صالح دیگری را 
جایگزین کرد که طبق دستورالعمل های بانک مرکزی 

عمل کنند؟!
 آیا مسئوالن بانک مرکزی باید حتما زندگی مردم 

را تباه می کردند تا به هدف خود برسند؟
این است تدبیر؟
این است امید؟

و حکایت همچنان باقی است...

مالباختگان سرگردان 
و سودهای میلیاردی بی حساب

بازخوردهای یک گزارش

 ایرج نظافتی

بیست و سی شبکه دوم سیما - در تابستان سال 94 
از موسسه ثامن به عنوان غیر مجاز نام برد! در حالی 
که این موسسه سال ها است که درست روبروی بانک 
مرکزی شعبه دارد و حتی چندین تقدیر نامه هم از 
بانک مرکزی دریافت کرده اســت )به دلیل همکاری 
در ادغام 20 موسســه مشابه دیگر(. این معاون بانک 
مرکزی این اقدام را با حربه تبلیغات انجام داد که البته 
چندان موثر واقع نشد. تا اینکه در اواخر آبان94 چند 

شرایط اقتصادی نمی تواند پاسخگوی حجم گسترده 
سپرده های مردم باشد.

به دنبال این قضایا مردم به دادگســتری و بانک 
مرکزی شکایت کردند و آنها هم که نقشه شان گرفته 
بود این شکایات را بهانه کرده و اینطور جلوه دادند که 
موسسه ورشکسته شده! و با ادعای صیانت از حقوق 
مردم پول های ســپرده گزاران خرد ) که تعدادشان 
زیاد بود( را از طریق بانک پارســیان پرداخت کرده 

چنین مشکاتی، چه از سوء مدیریت باشد و یا کاهبرداری، به هیچ عنوان 
در شأن نظام اسامی ما نیست و با آرمان های بلند انقاب اسامی و راه امام 
و شهدا و خواسته رهبری معظم انقاب در تضاد است و مسئوالن ذی صاح 
خصوصا در بانک مرکزی باید به هر شکل ممکن اولویت اول را به رسیدگی 
به مشــکات مردم مالباخته در موسســاتی اختصاص دهند که در سر در 

هرکدام عنوان »تحت نظارت بانک مرکزی« منعکس شده است.

آگهی فراخوان عمومی شناسایی متقاضیان 
بهره برداری از پارکینگ طبقاتی واقع 
در مقابل ترمینال ۴ فرودگاه مهرآباد

اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد

اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد در نظر دارد در راســتای ارتقاء ســطح خدمات و تسهیالت سالن های 
ورودی و خروجی مورد نیاز مســافرین، مســتقبلین و مشایعین فرودگاه، نســبت به بهره برداری از پارکینگ 
طبقاتی واقع در مقابل ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد با گنجایش حدود 1400 محل پارک خودرو 
به مدت 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاری محل با رعایت الیحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در 
فرودگاه های کشور مصوب )1358( و آئین نامه اجرایی آن، از طریق فراخوان عمومی شناسایی به اشخاص حقوقی 

واجد شرایط اقدام نماید.
بدینوســیله از کلیه اشخاص حقوقی واجد شــرایط که دارای توان مالی، مدیریتی و اجرایی الزم می باشند، دعوت 
به عمل می آید حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشــنبه مــورخ 95/12/15 ضمن واریز مبلغ 1/000/000 ریال 
به شــماره حساب ســیبا 2176849003009 نزد بانک ملی ایران در وجه اداره کل فرودگاه مهرآباد، با مراجعه به 
دبیرخانه اداره امور اداری به آدرس: فرودگاه مهرآباد - جنب ترمینال شماره 2- طبقه همکف نسبت به ارائه فیش 

واریزی و دریافت اسناد فراخوان شناسایی اقدام نمایند.
محل و مهلت تکمیل و تسلیم اســناد: فرودگاه مهرآباد - جنب ترمینال 2 - ساختمان اداره کل فرودگاه 

مهرآباد - طبقه همکف دبیرخانه حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 95/12/22
الزم به ذکر اســت ارزیابی کیفی، کمی و شناسایی بهره بردار واجد شــرایط با توجه به معیارهای مندرج در اسناد 
فراخوان معمول خواهد شد و شرکت در فراخوان هیچگونه حق و حقوقی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد. ضمنا 

هزینه انتشار آگهی با برنده فراخوان می باشد.
مشخصات محلها و فرمهای قابل واگذاری از طریق فرودگاه و سایت مربوطه به آدرس ذیل قابل ارائه خواهد بود.

 Http://iets.mporg.ir :برای کسب اطالعات بیشتر رجوع شود به سایت
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وزارت راه و شهرسازی
شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور )سهامی خاص(

اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد

به اســتناد صورتجلســه مجمع 

عمومی عادی بطــور فوق العاده 

مــورخ 1394/8/10 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:

علــی گرگیــن به شــماره ملی 

رئیــس   0532019032

مدیرعامــل  و  هیئت مدیــره 

بــه  دیلمــی  اردشــیر  و 

نایب  شماره ملی2299799672 

بســمت  هیئت مدیره،  رئیــس 

مدت  برای  هیئت مدیره  اعضای 

دو سال انتخاب گردیدند:

بــه  پیــروزان  منوچهــر 

 0042291925 شــماره ملی

اصلــی  بــازرس  ســمت  بــه 

بــه  نیلی ســری  نیتــرا  و 

به  شــماره ملی2649118849 

برای  علی البدل  بازرس  ســمت 

مدت یک ســال مالــی انتخاب 

شــدند.ترازنامه و حســاب سود 

زیان ســال مالی سال 1393 به 

تصویب رسید.

روزنامــه کثیراالنتشــار کیهان 

شرکت  آگهی های  نشــر  جهت 

انتخاب شد.

با ثبت این مســتند تصمیمات 

انتخاب بازرس، انتخاب مدیران، 

کثیراالنتشــار،  روزنامه  انتخاب 

تصویب ترازنامــه و صورت های 

توســط  شــده  انتخاب  مالــی 

متقاضی در ســوابق الکترونیک 

شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت 

و در پایگاه آگهی های ســازمان 

ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت 
مهندسین مشاور 

پندارش سهامی خاص به 
شماره ثبت62235 

و شناسه ملی10101072632

سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری 

تهران

آگهی تغییرات شرکت عمران دشت نو سهامی خاص
به شماره ثبت ۱6۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰5۸۸۳۲۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1395/8/15 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو ســال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - بنیاد مستضعفان 
انقالب اسالمی به شــماره شناسه ملی 10100171920- ستاد اجرایی فرمان حضرت امام شماره 

شناسه ملی 14003127610 - آقای فرشاد زیوریان به کد ملی 3359491971
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )۲6۸5۲(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1395/6/18 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1394 مورد تصویب  قرار گرفت. 

آگهی تغییرات شرکت صنایع الکتریکی 
ناسیونال ایران سهامی خاص به شماره ثبت 

۲۸۱۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳6۰۸6

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۲6۸5۱(

آگهی تغییرات شرکت ماندآب 
سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۳۴ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰6۹5۰۰۰ 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/9/23 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: محمد فرخنده چچکلو به شــماره ملی 1650877234 به سمت رئیس 
هیئت مدیره- داود فرخنده چچکلو به شــماره ملی 1652435670 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره- لیال فرخنده چچکلو به شماره ملی 1650880340 
به ســمت عضو هیئت مدیره- مهرآراء مرادزاه به شماره ملی 1466018364 
به ســمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. حق امضا کلیه 
اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با رئیس  هیئت  مدیره به تنهایی 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران )۲6۸۴6(

آگهی تغییرات شرکت نوا پالست پرند )سهامی خاص( 
به شماره ثبت ۱۴6۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷55۸۸

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/10/6 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید نواب به 
کد ملی 0035343362 به ســمت رئیس هیئت مدیره و بصیر نواب به کد ملی 0440282748 
به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و اکبر نواب به کد ملی 0043701604 به سمت مدیرعامل 
و سپیده کرباسیان به کد ملی 0054776562 و زهرا نواب به کد ملی 0440813468 به عنوان 
اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. - امضاء اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی، سایر اوراق تجارتی و سایر نامه های اداری 

با امضاء منفرد هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. 
حجت اله قلی تبار- سرپرست اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

شهرستان های استان تهران

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم )۲6۸۴۰(

آگهی تغییرات شرکت چای دنیا 
سهامی خاص به شماره ثبت 6۱۳۱ 

و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۹5۱۰۱
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العــاده مورخ 1395/8/22 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا خلیل پور سیابانی به شماره ملی 0058776151 
به سمت بازرس اصلی و آقای محمد مصباحی داریان به شماره ملی 0036119016 
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت 
مدیره برای مدت دو ســال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم رزاقی داریان 
به شــماره ملی 1729708617 به ســمت رئیس هیئت مدیره آقای نادر رزاقی به 
شــماره ملی 0043821049 به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای امیر 
رزاقی داریان به شماره ملی 0070919283 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. کلیه 
اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور از قبیل: چک و سفته و برات و قراردادها با امضای 

منفرد هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)۲6۸5۴(

شهرداری اهواز به استناد بند 1 ماده 8 شیوه نامه مصوب 
سرمایه گذاری و مشــارکت های اقتصادی و یکمین مصوبه 
هیئت عالی ســرمایه گذاری مورخ 93/3/20 و در چارچوب 
بودجه ســال 96 شــهرداری اهواز در نظر دارد نســبت به 
انجام عملیات قیرپاشــی و آســفالت معابر سطح شهر اهواز 
را )بــه صورت تهاتر با عوارض و بدون پرداخت وجه نقد( با 
مشخصات ذیل با مشارکت و سرمایه گذاری اشخاص حقوق 
خصوصی که دارای حداقل رتبــه یک راه و باند از معاونت 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بوده و واجد 
توان مالی، فنی و سوابق اجرایی الزم باشند، ظرف مدت 24 

ماه اقدام نماید.
لذا متقاضیان محترم می بایســتی اســناد، مدارک و اوراق 
و ســایر شرایط و مشــخصات پروژه را از دبیرخانه سازمان 
ســرمایه گذاری و مشــارکتهای مردمــی واقــع در اهواز- 
کیانپارس- خ 13 غربی فاز 2 پالک 33 از ســاعت 9 صبح 

روز سه شــنبه مــورخ 95/12/3 با ارائــه معرفی نامه کتبی 
دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز یک شــنبه مورخ 
95/12/22 پیشنهادات خود را به دبیرخانه محرمانه سازمان 
سرمایه گذاری به آدرس فوق تحویل و رسید دریافت نمایند.
ضمنا متقاضیان می توانند جهت آگاهی بیشــتر به سازمان 
سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اهواز مراجعه 
نموده و یا با شــماره تلفن 33376427-061 تماس حاصل 

فرمایند.
کلیه شرکت کنندگان در فراخوان می بایستی اسناد، اوراق و 
سایر شرایط و مشخصات فنی ارائه شده از سوی شهرداری 
را الزامــا اخذ و پس از قید قبولی مهــر و امضا نموده و به 

همراه سایر مدارک تحویل نمایند.
شــرکت در فراخوان و ارائه پیشــنهاد به منزله قبول کلیه 
شرایط و تکالیف مشخص شده از سوی شهرداری اهواز در 

این فراخوان و اسناد ارائه شده می باشد.

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری اهواز

فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار

عنوان ردیف
پروژه

محل اجرا و 
تحویل پروژه

برآورد اولیه 
روش انجام آورده سرمایه گذاراجرای کار )ریال(

مقدار کار )تن(کار

قیرپاشی و 1
آسفالت

معابر سطح شهر 
تهیه و تامین کلیه مصالح و ماشین آالت 450/000/000/000اهواز

قیر: 2/310سرمایه گذاریمورد نیاز و اجرای کامل عملیات
آسفالت: 250/697

نوبت دوم


