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شماره 11079 جدو    ل

صفحه ۵
 پنج شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ 

۱۹ جمادی الثانی ۱4۳۹ - شماره۲۱8۶۲

آگهی تغییرات شرکت فرش ساوین سهامی خاص
 به شماره ثبت 138634 

و شناسه ملی 10101817153 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )150544(

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/08/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

هیئــت مدیره اختیار طرح و اقامه هر نوع دعوی حقوقی و جزایی، همچنین دفاع 

از دعاوی که علیه شرکت طرح شده است، علیه هر شخص حقیقی و حقوقی، در 

کلیه مراجع قضایی، اداری، انتظامی و دیوان عدالت اداری را به مدیرعامل واگذار 

نمود. امضاء کلیه اســناد و اوراق تعهدآور از جمله چک، سفته و برات و قراردادها 

با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت پترو اروم مکث سهامی خاص
 به شماره ثبت 465229

 و شناسه ملی 14004625727

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)150542(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/11/7 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: -محل شرکت در واحد ثبتی تهران به 
آدرس بخش مرکزی- شــهر تهران- شهید قندی- خیابان شهید 
دکتــر محمود قندی-کوچه دهم- پالک 13- طبقه چهارم- واحد 
5 کد پستی 1556743996 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

بشرح فوق اصالح گردید.

❖

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/11/07 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای حکمت سلیمانی به 

شــماره ملی 2750770807 به سمت رئیس هیئت 

مدیــره و مدیرعامل خانم نوردانه اوزر به شــماره ملی 

2741636001 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای 

صولت سلیمانی بلو ل آباد به شماره ملی 2750770793 

به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند کلیه اسناد و 

اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات 

قراردادها و عقود اسالمی با امضاء رئیس هیئت مدیره و 

مدیرعامل )آقای حکمت سلیمانی( همراه با مهر شرکت 

معتبر و اوراق عادی و اداری با امضاء عضو هیئت مدیره 

)آقای صولت سلیمانی بلول آبادی( معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت پترو اروم مکث
 سهامی خاص به شماره ثبت 4۶۵۲۲۹

 و شناسه ملی ۱4004۶۲۵۷۲۷ 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۱۵0۵4۱(

به اســتناد صورتجلســه  مجمع عمومی عادی بطور 

فوق العاده مورخ 1396/11/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

اعضای هیئت مدیره عبارتند از:  آقای حکمت سلیمانی به 

کدملی 2750770807 آقای صولت  سلیمانی بلول آباد  

به کدملی 2750770793  خانم نوردانه اوزر به کدملی 

2741636001برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای 

نصرت اله صفری به شــماره ملــی 0049027794 به 

ســمت بازرس اصلی و آقای ساجد سلیمانی به شماره 

ملی 2741000697 به سمت بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت پترو اروم مکث
 سهامی خاص به شماره ثبت 4۶۵۲۲۹ 

و شناسه ملی ۱4004۶۲۵۷۲۷

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۱۵0۵40(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی بطور 

فوق العاده مورخ 1396/10/9 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

اعضای هیئت مدیره عبارتند از آقای فضل اله بحرانی به 

شماره ملی 3521261956 آقای امین رضائی به شماره 

ملی 1092179852 آقای ابوالفضل پناهی به شــماره 

ملی 0011278099 برای مدت دو سال انتخاب شدند. 

خانم صدیقه کرم پور به شماره ملی 5329935253 به 

سمت بازرس اصلی و آقای عارف نوشادی به شماره ملی 

3510138449 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال مالی انتخاب شدند.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی آذین 
دشتستان شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت ۲۷۷۳8۱ و شناسه ملی ۱0۳۲00۲۶40۶

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )۱۵0۵4۳(

دختر بچه ای که کمتر از 7 سال دارد و در جلو 
یکی از غرفه های اسباب بازی های فکری ایستاده 
توجهم را جلب می کند. چشمانش از  اشتیاق برق 
می زند و در مورد چگونگی بازی ها سؤاالت مختلفی 
از پدر و مادرش می پرســد. حتی متوجه شدم که 
عالوه  بر ویژگی های فیزیکــی و کاربردی، میزان 
قیمت هــم برایش اهمیت دارد. او و تمام کودکانی 
که امروز در نمایشــگاه بازی و اسباب بازی کانون 
پرورشی فکری می بینم به گونه ای برایم از بازی و 
اسباب بازی مورد عالقه شان صحبت می کنند که به 
سادگی می توان فهمید کودکان نسل امروز بسیار 
باهوش تر و دقیق تر از آن هستند که با هر اسباب 

بازی بتوان آنها را سرگرم کرد. 
همزمان با پیشــرفت جوامع در تمام دنیا، طی چند 
دهه اخیر می بینیم کودکانی که متولد می شــوند از بهره 
هوشی باالتری به نسبت دهه های قبلی برخوردار هستند. 
کودکانی که شبیه بچه های دهه 50 یا 60 با یک توپ یا 
عروسک پارچه ای به راحتی سرگرم می شدند دیگر دیده 
نمی شــوند. هر چند که پایین بودن سطح امکانات افراد 
خالق تر و تالشــگری بار می آورد، اما کودکانی که امروزه 
با آنها رو به رو هســتیم در یک اسباب بازی به دنبال یک 
کشف تازه هستند و با یک عروسک پارچه ای و یا ماشین 

پالستیکی راضی نمی شوند.
 افزایش خالقیت

 از ویژگی های اسباب بازی مناسب
بچه هایــی که همراه پــدر یا مادر و یا بعضا هر دو به 
نمایشگاه آمده اند، همگی به خوبی می دانند که اینجا چه 
خبر است. از این اتفاق که روزهای برگزاری نمایشگاه بازی 
و اسباب بازی امسال با تعطیالت مدارس به علت آلودگی 
هوا همزمان شده است و والدین از این فرصت برای بازدید 
از نمایشگاه استفاده کرده اند. حتی در این میان برخی از 
والدین از کار مرخصی گرفته اند تا به همراه فرزندانشان به 
نمایشگاه بیایند و این خود حاکی از اهمیت مسئله بازی و 

اسباب بازی برای خانواده هاست.
 نزدیک ظهر اســت و هنوز ســاعات  زیادی از شروع 
نمایشــگاه نگذشته اســت، اما جمعیت فراوانی در میان 
غرفه ها در حال بازدید هستند. کودکان و بعضا نوجوانان 
هم با نگاه های جست وجو گرشــان به دنبال اسباب بازی 
مورد نظرشان هستند. البته اگر کسی نداند که اینجا چه 
نمایشگاهی است؟ با بازدید از برخی غرفه ها گمان می کند 
که نمایشگاه رباتیک یا شبیه آن است. تفاوت دنیای اسباب 
بازی بچه های نسل امروز را با چند نسل پیش به سادگی 

می توان لمس کرد.
خانمــی که خود را اعظم قاســمی معرفی می کند و 
به همراه پســرش پرهام به نمایشــگاه آمده در گفت و گو 
با گزارشــگر کیهان پیرامون اســباب بازی مناسب برای 
فرزنــدش می گوید:» با بازدید از غرفه های نمایشــگاه، با 
توجه به آنکه پســرم کالس دوم ابتدایی است و به تازگی 
با حروف آشنا شــده یک بازی مناسب دیدم که بازی با 
حروف و تمرکز روی حروف است و همچنین بازی دیگری 
به نام »اتلو« که سبب افزایش سرعت عمل نیز می شود به 

نظرم مناسب است.« 
وی در ادامه می افزاید:» اســباب بازی ها به نســبت 
زمان ما خیلی بهتر شــده، چرا که در آن زمان اســباب 
بازی ها تنها عروسک بودند، اما حاال کتاب های مختلف و 
بازی هــای فکری وجود دارد. در زمان ما خالقیت بچه ها 
بیشتر بود و بچه ها قادر بودند از کمترین امکانات استفاده 

اسباب بازی وطنی برازنده کودک ایرانی
گروه گزارش  بخش نخست

 یکی از والدین کودکان: امروز پیشرفت ساخت اسباب بازی ها طوری 
است که هر اسباب بازی برای بچه ها می خریم به سرعت برای آنها عادی 

می شود و باید یک اسباب بازی تازه برایشان بخریم با این وجود کاش 
تولید کنندگان اسباب بازی فکری کنند و آنها را با قیمت هایی مناسب تر 

عرضه کنند تا برای همه قابل خرید باشد.

بسیاری ببرند.« 
قاســمی همچنین معتقد است که سازندگان اسباب 
بازی ایرانی برای رقابت با اســباب بازی های خارجی باید 
ربات های بیشتری بسازند، چرا که بچه های ایران در این 
زمینه بسیار مستعد هستند و به طور کل بازی هایی را که 
سبب افزایش خالقیت بچه هاست مفید و مناسب می داند.

 قاســمی که دبیر نیز هســت در ادامه این گفت و گو 
می گوید:» برای آنکه اســباب بازی ها به گونه ای باشد که 
عالوه بر بازی و سرگرمی همگام با آموزش تئوری مدرسه 
نیز باشد، باید مجددا به مسئله افزایش خالقیت و تمرکز 

در آنها توجه کرد.«                            
وی همچنین ادامه می دهد:» مهم ترین مسئله در تهیه 
بازی و اسباب بازی برای کودکانمان عالقه آنان است؛ به 
طور مثال پسر من خیلی به بازی های مربوط به ربات سازی 
عالقه ای ندارد، در حالی که برخی از سنین کم در برخی 

زمینه ها مستعد و عالقه مند هستند.«
از پرهام نیز ســؤاالتی در مورد اینکه به چه اســباب 
بازی هایی بیشــتر عالقه مند اســت می پرسم، می گوید: 
» به بازی های فکری بیشتر عالقه دارم چون باعث میشه 

بیشتر فکر کنیم.« 
اسباب بازی مهارتی

 فریاد رس فقر مهارتی دانش آموزان
امروزه سازندگان بازی و اسباب بازی به گونه ای عمل 
می کنند که عالوه  بر ایجاد تفریح و سرگرمی برای کودکان 
و نوجوانان آنچه را که به طور تئوری با کتاب و درس در 
کالس می آموزند از طریق بازی تجربه و بهتر درک کنند. 
می توان گفت سازندگان اسباب بازی دارند با یک تیر دو 
نشان می زنند، اما نکته قابل توجه آن است که مراقب باشیم 
تا تیرمان به نشان بی نشانی نرود؛ چرا که انسان موجودی 
است که در هر بازه سنی باید آنچه را که مناسب است یاد 
بگیرد و اینکه کودکانی با کمتر از 10 سال سن در قالب 
بازی چیزی را بیاموزند که مربوط به ســنین باالتر است، 
نه تنها مناسب نیست، بلکه عین خطا و ضرر نیز هست. 

یکی از نخستین عناوین درج شده در باالی غرفه های 
نمایشــگاه که توجهمــان را به ســرعت جلب می کند 

»مهارت افزا« است. 
پــای گفت و گو با نخچی مدیر و مســئول این غرفه 
می نشــینیم. وی در آغاز می گوید:»فقر مهارتی در نظام 
آموزشی بسیار باالست و بچه ها با توجه به آنچه که تئوری 
می آموزند مهارت چندانی بلد نیستند به همین سبب سعی 
در آن داریم تا با اسباب بازی های مهارتی بتوانیم مهارت 

بچه ها را افزایش دهیم.« 
وی همچنین می افزاید:»در سیســتم آموزشی سنتی 
بیشــتر روی علوم و ریاضیات تاکید می شــود و آن هم به 
صورت کامال جدا از هم اســت. به همین علت آموزش ها به 
سمت و سویی است که دانش آموزان صرفا در مباحث تئوری 
تقویت می شوند و از نظر فنون و مهارت ضعیف هستند.« 

نخچــی همچنیــن ادامه می دهــد:» در حال حاضر 
کشورهایی که دارای سیســتم آموزشی نوین هستند از 

اسباب بازی های مطابق با این سیستم آموزشی استفاده 
می کنند.« 

مدیر مهارت افزا در ادامه گفت و گوی خود با گزارشگر 
کیهان پیرامون چگونگی آشنایی بچه ها با چنین اسباب 
بازی هایی می گوید:» باید تمام ابعاد مثل سرگرم کننده بودن 
اسباب بازی و... بررسی شود تا بچه ها در حالی که مشغول 
بازی با اســباب بازی هستند، اصال متوجه این نشوند که 
در حال یادگیری هستند. ما توانسته ایم با باالبردن نقش 
ســرگرمی بازی هایی را بر اســاس آن طراحی کنیم و با 
طراحی سناریوی مسابقه بازی را ساخته ایم تا بچه ها ابتدا 

بازی کنند و بعد یاد بگیرند.«
حفظ سنت ها و فرهنگ ملی

 در قالب احیای بازی های سنتی
در چند سال اخیر سازندگان و طراحان اسباب بازی به 
خوبی توانسته اند آنچه را که کودک امروز   می خواهد و او 

را به  اشتیاق بازی می آورد، وارد بازار کنند و این در حالی 
است که بازی های سنتی که جزئی از فرهنگ کشورمان 
هســتند، دنیایی نامأنوس با دنیای کودکان امروز دارند. 
بازی ها و اســباب بازی های سنتی دیروز جای خود را به 
بازی های کامپیوتری، بازی های فکری و... داده اند. بچه های 
نســل امروز به جای چیدن سنگ و تیله بازی، با کیت ها 
و طراحی ربات ها آشنا هستند و به خوبی  می توانند حتی 

برای خود اسباب بازی بسازند.
بیشتر غرفه های نمایشگاه متعلق به بازی هایی مناسب 
با دنیای کودکان امروز هستند، اما با دیدن  سنگ هایی که 
به سبک بازی هفت روی هم چیده شده، تیله های رنگی 
و فرفره های کاغذی مشــتاق  می شویم تا پای گفت و گو با 

اهالی این غرفه بنشینیم.
هادی عظیمی، مدیر غرفه در گفت و گو با گزارشــگر 
کیهان می گوید: » پیش تر ما نشریه ای پژوهشی تحت عنوان 
چهارگاه با حمایت کانون پرورشی کودکان و سازمان ملل 
داشتیم که در طی آن سمیناری پیرامون اسباب بازی های 
سنتی برگزار شد که در ذیل آن یک سری برنامه و فعالیت 
پژوهشــی و فرهنگی در پیرامون اسباب بازی های سنتی 
شــکل گرفت و خروجی این سمینار و برنامه یک سری 

محصول با عنوان بازی های سنتی شد.« 
وی در ادامه می افزاید:»فضایی که در حال حاضر در 
آن هستیم؛ گمشدگی فرهنگی را برای بسیاری در سنین 
مختلف به وجود آورده، اما این بازی ها که مربوط به گذشته 
اســت و هر کدام به شکلی خاطراتی را بر جای گذاشته، 

جای خالی داشت.«             

در میان ایــن بازی ها که تداعی خاطرات گذشــته 
بسیاری از ماست برخی به نحوی متفاوت دیده می شوند. 
عظیمی در این بــاره می گوید:» با توجه به آنچه که طی 
جست و جوهای مختلف داشتیم متوجه شدیم که برخی 
از بازی های گذشته ما در فرهنگ های دیگر کشورها نیز 

وجود داشته است.« 
وی با ذکر مثالی می گوید:» به طور مثال تیله بازی در 
کشور انگلستان نیز وجود داشته، اما با این تفاوت که تیله ها 
باید از زیر یک پل ساخته شده کوچک عبور کنند که این 
پل به عنوان یکی از سمبل های آن کشور بوده و همچنین 
در ژاپن یه قل دو قل را با کیسه های کوچک مثلثی شکل 
که با ارزن یا مواد پر کننده، پر می شود، بازی میکردند.«                                       
وی درخصوص اینکه بچه های نسل امروز که تمایل 
به بازی های فکری و تکنولوژی دارند چگونه با این بازی ها 
آشنا می شــوند، می گوید:» اتفاق جالبی که در نمایشگاه 
شــاهد آن بودیم این است که احیای دوباره این بازی ها 
سبب ارتباط عمیق والدین و بچه ها شده است و در ابتدا 
این والدین هســتند که جذب می شــوند و با زنده شدن 
خاطراتشان، از نحوه بازی ها برای بچه ها تعریف می کنند 
و سپس بازی ها را خریداری می کنند تا در خانه با بچه ها 

به بازی بپردازند.« 
عظیمی در ادامــه می افزاید:»احیای بازی های قدیمی 
همچنین فاصله ای که اکنون میان والدین و بچه ها به وجود 
آمده را کم کرده اســت و پل ارتباطی آنها را بیشــتر کرده 
است. و همچنین برخی بازی ها مثل ساخت بادبادک در عین 
حال که خاطرات را برای والدین احیا می کند، سبب ایجاد 

کار گروهی و صمیمیت بیشتر بین والدین و فرزندان است.«  
اسباب بازی هایی جذاب، اما با 
قیمت های سر به فلک کشیده

در میان تمام کودکانی که به همراه خانواده هایشان 
به نمایشــگاه آمده اند، برخی با دست های پر از  اسباب 
بازی و برخی با دست های خالی در حال باز گشت هستند.

 اســباب بازی های رنگارنگ و زیبا تنها به یک علت 
می توانند همراه کودکانی که به خانه بازمی گردند، نباشند 
و آن هم چیزی نیست جز قیمت های گران و سر به فلک 
کشیده شان که برخی والدین را شرمسار از ناتوانی خرید 

آنها می کند.
 از زبان یکی از بچه ها شنیدم که می گفت؛ نمایشگاه 
اســباب اصال خوب نبود! و وقتی علت را از مادرش جویا 
شــدم از گرانی اسباب بازی ها برایم گفت. این مسئله در 
حالی است که اسباب بازی های خارجی با وجود کیفیت 
همســان با اسباب بازی های داخلی دارای قیمت مناسب 
خرید هستند. این مسئله مهمی است که به ناچار خانواده ها 

را به خرید اسباب بازی های خارجی سوق می دهد.
یکی از والدینی که به همراه فرزندش در نمایشــگاه 
اســت، می گوید:» امروز پیشرفت ساخت اسباب بازی ها 
طوری است که هر اسباب بازی برای بچه ها می خریم به 
سرعت برای آنها عادی می شود و باید یک اسباب بازی تازه 
برایشان بخریم با این وجود کاش تولید کنندگان اسباب 
بازی فکری کنند و آنها را با قیمت هایی مناسب تر عرضه 

کنند تا برای همه قابل خرید باشد.«

اسباب بازی های تولید 

داخل و تاثیر آن

 بر مهارت آموزی

 کودکان و نوجوانان

صورتجلســه  اســتناد  بــه 
مجمــع عمومی عــادی بطور 
 1396/5/25 مورخ  فوق العاده 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: 
آقایان صدرا صادقی یزدانخواه 
 0012941913 کدملــی 
لشــگری کدملی  و حســین 
احمــد  و   5599630587
کدملی  یزدانخــواه  صادقــی 
احمــد  و   1377821870
کدملــی  ســیدی  ودود 
1377772179 بــه عنــوان 
برای  هیئت مدیــره  اعضــای 
مدت دو ســال انتخاب شدند 
یزدانخواه  صادقی  احمد  آقای 
به سمت رئیس هیئت مدیره و 
آقای حسین لشگری به سمت 
نایــب رئیــس هیئت مدیره و 
یزدانخواه  صادقی  بهرام  آقای 
و  ســهامداران  از  )خــارج 
بــه  اعضــای هیئت مدیــره( 
عنــوان مدیرعامل به مدت 2 
ســال انتخاب گردیــد. آقای 
حســن پورمحمــد روح افــزا 
 1378607627 کدملــی 
بــه ســمت بــازرس اصلی و 
آقای مختــار درویش کدملی 
بــه ســمت   6269884731
بــازرس علی البدل برای مدت 
یکسال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات 
شرکت صنایع 

پالستیک و مالمین 
ایران سهامی خاص

 به شماره 
ثبت 48160 
و شناسه ملی 

10100933582

سازمان ثبت اسناد
 و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری 

تهران

شــهرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر پروژه  مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید.

1- ســپرده شــرکت در مناقصه به یکی از روش های ذیل ارائه گردد. 
ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت 90 روز اعتبار داشــته 
و قابل تمدید باشــد و یــا واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حســاب 
700786948623 بانک شــهر. 2- برندگان نفــر اول و دوم مناقصه 
هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد 
شــد. 3- شــهرداری کرج در رد یا قبول هر یک از پیشــنهادها مختار 
اســت. 4- مبلغ 2/500/000 ریال بابت هزینه خرید اسناد به  حساب 
700785313795 نزد بانک شهر شــهرداری واریز و رسید آن را ارائه 
نمایند. 5- متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت خرید اسناد 
مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمانها واقع در میدان توحید- بلوار بالل 
شــهرداری کرج طبقه هفتم مراجعه نمایند. 6- در هر صورت مدارک 
مندرج در اسناد مناقصه مالک فروش اسناد و متعاقبا عقد قرارداد خواهد 
بود. 7- توضیح اینکه به غیر از ســپرده شــرکت در مناقصه کلیه اسناد 
و مدارک مربوط به پیمانکاران شــرکت در مناقصه نزد شهرداری باقی 
می ماند. 8- الزم به ذکر اســت هنگام خرید اسناد داشتن رتبه مربوطه 
و ارائــه تاییدیه صالحیت در ســایت oldpmn.mporg.ir و یا

 sajar.mporg.ir معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مدیرعامل، 
روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت، کد اقتصادی و گواهینامه 
صالحیت ایمنی معتبر الزامی می باشــد. 9- شرکت کنندگان در مناقصه 
می بایست کلیه فرم ها و اطالعات مورد درخواست شهرداری را تکمیل 
و به همراه ســایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند. 10- سایر 
اطالعات و جزئیات در اســناد مناقصه مندرج اســت. 11- پیشنهادات 
می بایســت در پاکت های مجزا )الــف- ب- ج( الک و ممهور به مهر 
شــرکت  شــده و پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ب و ج تا پایان 
وقت اداری روز یکشــنبه مورخه 96/12/27 بــه آدرس کرج- میدان 
توحید- بلوار بالل دبیرخانه شــهرداری کرج تحویل داده شــود. 12- 
پیشــنهادات رســیده در مورخ 96/12/28 در کمیسیون عالی معامالت 
شــهرداری کرج )دفتر شهردار( راس ساعت 8 مطرح و پس از بررسی و 
کنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شــد. در ضمن هزینه چاپ آگهی به 

عهده برنده مناقصه می باشد.
* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 35892418- 35892443 - 026 

تماس  و یا به سایت www.karaj.ir مراجعه نمائید.
اداره امور قراردادها و پیمانها- شهرداری کرج

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری کرج

مبلغ برآورد شرح عملیاتردیف
به ریال

مبلغ سپرده
میزان رتبهبه ریال

غیرنقدی

1
طرح، تهیه و تدارک مصالح و تجهیزات و ساخت 

EPC پل شبنم بر روی نهر دلمبر- اتصال بوستان 
9 به شبنم 8 در محدوده باغستان غربی

30/945/949/5701/550/000/000
داشتن حداقل رتبه 4 راه و ترابری و 
مشاور همکار رتبه 2 راه و ترابری و

مشاور ژئوتکنیک و مقاومت مصالح رتبه 3
٪75


