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آگهی تغییرات شرکت گسترش خدمات پاریزان صنعت 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 273380

 و شناسه ملی 10103086646 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )94604(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/3/6 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 1395 به 
تصویب رسید. آقایان حسن برادران به شماره ملی 0052929973 و علیرضا برادران 
به شماره ملی 1062582810 و خانم ساناز برادران به شماره ملی 0061858781 و 
شرکت پاریزان صنعت )سهامی خاص( به شناسه ملی 10100660487 با نمایندگی 
خانم پرستو قرامحمدی ک.م 0063743841 بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای 
دو سال انتخاب گردیدند. آقای حسن مهربان رودپشتی به شماره ملی 2738960146 
بعنوان بازرس اصلی و خانم الهام نیکو اخالق راد به شماره ملی 0056683456 بعنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتورسیکلت برقی
 لیتیوم پدیده پارس سهامی خاص به شماره ثبت 376105 
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به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/4/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
آقای محبعلی حسنی برسری به شماره ملی 5949862929 به نمایندگی از شرکت 
صنایع همراه رسا با شناسه ملی 10100949715 به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای 
مجید صیامی نمینی به شــماره ملی 2031506201 به نمایندگی از شرکت کشت 
و صنعت ورده و ســیبان دره با شناسه ملی 10103381961 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و آقای سید عباس میر شفیعی لنگری به شماره ملی 5769682132 
به نمایندگی از شــرکت پرسیت همکاران با شناسه ملی 10760241142 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور و 
بانکی با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و نامه های 

اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

شرایط و فرم تقاضای اشتراک نشریات کیهان در خارج از کشور
موسسه کیهان در راستای ارائه خدمات فرهنگی جهت هموطنان به ویژه دانشجویان ایرانی خارج از کشور، نرخ اشتراک نشریات خود را به شرح ذیل اعالم می دارد. در صورت تمایل 

به اشتراک و یا تمدید می توانید براساس این فرم، مبلغ اشتراک را به حساب 0106713595009 )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69 به نام حسین شریعتمداری )موسسه 
کیهان(واریز نموده و اصل فیش بانکی را به همراه فرم تکمیل شده با پست سفارشی به صندوق پستی 11365/3631 واحد آبونمان روابط بین الملل ارسال فرمائید.
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پیش تــر روند آموزش به گونــه ای بود که 
امکان تحصیــل تنها بــرای فرزندانی که در 
خانواده های اشراف زاده یا به نسبت غنی زندگی 
می کردند فراهم می شد و معموال مدرسه رفتن 
و درس خواندن برای قشر متوسط و رو به پایین 

جامعه یک آرزوی دست نیافتنی بود.
 حال این روزها با وجود پیشــرفت های علمی و 
فرهنگــی باز هم روند تحصیل دارد به طرفی می رود 
که تمکن مالی تعیین کننده امکان و چگونگی تحصیل 

فرزندان است. 
چند روز پیش در یک مدرســه دولتی علی رغم 
آن که نباید به اجبار شــهریه ای دریافت شود با یک 
دانش آموز برای عدم پرداخت شهریه به گونه ای رفتار 
شده که وقتی دانش آموز با اندوه و گریه به خانه رفته 
پدر مجبور به قرض و پرداخت شــهریه مدرسه شده 
تا با دانش آموز بیش از این برخوردهای غیر معمولی 

صورت نگیرد.
 این روزهــا در مدارس غیــر دولتی تحصیل با 
پرداخت پول معنا می یابد؛ مثال در مدارس نمونه دولتی 
و هیئت امنایی که به دالیل دیگری از دسته مدارس 
دولتی جدا و مختص شــده اند، غالبــا دانش آموزانی 
پذیرفته می شوند که قادر به پرداخت بی چون و چرای 

هزینه های گزاف مدرسه باشند.   
محاسبه شهریه

 از طریق سیستم تحلیل گران 
به طور کلی در سطح آموزش و پرورش، مدارس 
غیر دولتی و حمایتی زیر نظر حوزه مشــارکت های 
مردمــی فعالیت می کنند. از ایــن رو پای صحبت با 
توکلی کارشناس مسئول مشارکت های مردمی آموزش 

و پرورش منطقه 9 تهران می نشینیم.
 وی در آغــاز، پیرامــون نحوه کلــی ثبت نام و 
پرداخت شــهریه مدارس غیردولتی می گوید: »برای 
مدارس غیردولتی یک سیســتمی به نام تحلیل گران 
وجــود دارد کــه در آغــاز اطالعات مــدارس را در 
آن وارد می کننــد و پــس از ثبت، ایــن اطالعات به 
منطقه وارد می شــود و فرم امتیازی برای هر مدرسه 
غیــر دولتی صادر می شــود که معاونین آموزشــی، 
پرورشــی، پژوهشــی و مالی این امتیــاز دهی را با 
توجه به موارد موجود در مدرســه انجام می دهند.«                                                                                  
این امتیاز دهی در نهایت ســبب کیفیت بخشی به 
مدارس و افزایش 15 درصدی شــهریه می شود. وی 
در ادامه می گوید: »در سیستم تحلیل گران بر اساس 
فرمولی که به آن داده شــده اســت بر اساس تعداد 
دانش آموزان ، ظرفیت نوسازی، صندلی های خالی و... 
عددی را به عنوان شهریه به مدارس اعالم می کند.« 
شهریه اعالم شده توســط سیستم تحلیل گران 
بابت ساعات درسی و ساعت فوق برنامه است که البته 
ساعات فوق برنامه درون ساعات اصلی و اجباری است.                                                                                                   
توکلی همچنین در ادامه اظهار می دارد: »بخشــی از 
شهریه مدارس غیر دولتی همچنین مربوط به خدمات 
ویژه  است. این شهریه بعداً از این که اعالم می کنند 
قرار است چه خدماتی خارج از برنامه هفتگی به اولیا 
و دانش آموزان داده شود، اعالم می شود.«                                                                                 
  این کارشناس مســئول مشارکت های مردمی 

نگاهی به نحوه پرداخت شهریه در مدارس دولتی و غیرانتفاعی

 شهریه های بی ضابطه در سایه کمرنگ شدن نظارت

گروه گزارش بخش نخست 

   * یکی از اولیای دانش آموزان 
که هزینه های میلیونی را 

صرف تحصیل فرزندش در 
این مدارس کرده است به 
گزارشگر روزنامه کیهان 

می گوید: هدف از ثبت نام 
فرزندم در مدرسه غیر 

انتفاعی بهره بردن از یک 
کیفیت آموزشی بهتر  نسبت 
به مدارس دولتی بود اما به 
نظر می رسد غالب بودجه 

مدرسه که از طریق دریافت 
شهریه های گزاف از اولیا تامین 
می شود صرف شرایط فیزیکی 
مدرسه می شود!                        

* توکلی ،کارشناس مسئول 
مشارکت های مردمی آموزش 
و پرورش منطقه 9 تهران: 

برای مدارس غیر دولتی یک 
سیستمی به نام تحلیل گران 

وجود دارد که در آغاز اطالعات 
مدارس را در آن وارد می کنند 
و پس از ثبت، این اطالعات 
به منطقه وارد می شود و فرم 

امتیازی برای هر مدرسه 
غیردولتی صادر می شود که 
معاونین آموزشی، پرورشی، 

پژوهشی و مالی این امتیاز دهی 
را با توجه به موارد موجود در 

مدرسه انجام می دهند.

همچنین در ادامه کالمش می گوید: »محاسبه شهریه 
خدمات خارج از برنامه نیز از طریق فرمول مخصوص 
در سیســتم انجام می شــود، ضمن این که شــهریه 
خدمات ویژه کامال اختیاری اســت و خارج از برنامه 

ساعت درسی می باشد.« 
تنها 15 درصد از شهریه
 سهم کیفیت آموزشی 

  این روزها پای صحبت اولیاء دانش آموزان مدارس 
غیر انتفاعی که می نشینیم به ندرت احساس رضایت از 

فضا و کیفیت آموزشی مدرسه را دارند.
 یکــی از اولیایی که هزینه های میلیونی را صرف 
تحصیــل فرزنــدش در این مدارس کرده اســت به 
گزارشــگر روزنامه کیهان اظهار مــی دارد: »هدف از 
ثبت نام فرزندم در مدرســه غیر انتفاعی بهره بردن از 
یک کیفیت آموزشی بهتر به نسبت مدارس دولتی بود 
اما به نظر می رســد غالب بودجه مدرسه که از طریق 
دریافت شهریه های گزاف از اولیا تامین می شود صرف 
شرایط فیزیکی مدرسه می شود! «                                           
 وی در ادامه می گوید: »البته گفته می شــود که 
غالب مبلغ شــهریه برای ارائه خدمات در مدرســه 
اســت اما عالوه بر دریافت شهریه ثابت در طی سال، 

هزینه های دیگری به اجبار از ما دریافت می شود.«                
توکلی، کارشناس مسئول مشارکت های مردمی در 
ادامه گفت وگوی خود با گزارشگر کیهان در پاسخ به 
صحبت های اولیا می گوید: »تنها 15 درصد از شهریه ای 
کــه در مدارس غیر دولتی از اولیا دریافت می شــود 
مربوط به کیفیت بخشی است و با توجه به هزینه هایی 
از قبیــل اجاره بهای مــکان و همچنین تجهیزات و 
هزینه های معمــول دیگر از قبیل برق، گاز و... غالب 
مبلغ شهریه دریافتی به این موارد اختصاص می یابد.«        
 از این کارشناس با تجربه در مورد نحوه پیگیری 
اولیا از صحت مبلغ شهریه با توجه به شهریه محاسبه 
و تعیین شده می پرسیم. وی در پاسخ می گوید: »در 
ســایت تحلیل گران شــهریه مدارس غیر دولتی به 
وضوح مشخص شده اســت و همچنین پوسترهایی 
که در آن مبلغ دقیق شــهریه ذکر شــده اســت به 
مدارس ارســال می شود تا در دید عموم قرار گیرد.«                                                                                           
البته باید به این نکته نیز توجه شود که اولیای متقاضی 
ثبت نام در مدارس غیردولتی در آغاز ثبت نام قراردادی 
که در همان ســایت تحلیل گران تنظیم شده است را 
امضا می کنند و اگر مبلغ دریافتی توسط مدرسه ریالی 
با مبلغ ذکر شــده در قرار داد اختالف داشته باشد از 

سوی مسئولین مورد پیگیری قرار می گیرد.                   
 توکلی در انتهای کالمش ضمن تشکر از موسسین 
مدارس غیردولتــی می گوید: »موسســین مدارس 
غیردولتی با اختصاص ســرمایه خــود برای این کار 
بارسنگینی را از دوش آموزش و پرورش برداشته اند و 
کمک و همراه ما هستند اما نباید راضی به ضرر آنان 
باشــیم و افراد حتما با در نظر گرفتن شرایط خود به 

ثبت نام در این مدارس اقدام کنند.« 
و  ایــن گونه به کالم خود خاتمه می دهد: »البته 
موسســین همــواره باالترین حد مالحظــات را در 
نظر می گیرند و شــرایط اقساط، تخفیف و... را برای 
دانش آموزان فراهم می کنند و حتی مدارس غیر دولتی 
در سطح منطقه وجود دارند که هزینه ای اخذ نمی کنند 
و دانش آموزان مســتعد و عالقه مند به تحصیل را که 
امکان مالی کافی ندارند برای شرایط آموزشی خاص 

تحت پوشش قرار می دهند.«   
پرداخت شهریه های گزاف

 بهای استعداد بیشتر 
بر اساس شیوه نامه پذیرش مدارس نمونه دولتی، 
پس از برگزاری یک آزمون در سطح وسیع هر منطقه 

با توجه به میزان ظرفیت موجود مدارس نمونه دولتی 
منطقه تعدادی از دانش آموزان را در آزمون ورودی بر 
اساس نمره و تراز آزمون می پذیرد و هدف از تاسیس 
و فعالیت این مدارس پرورش استعداد های هر منطقه 
است و به هیچ وجه این مدارس نباید همانند مدارس 
غیرانتفاعی مختص اولیایی کــه امکان مالی بهتری 

دارند باشد.
 دانش آمــوزی که در یک مدرســه نمونه دولتی 
مشــغول به تحصیل اســت در گفت و گو با گزارشگر 
روزنامه کیهان می گوید : » من ســه سال است که در 
یک مدرســه نمونه دولتی مشغول به تحصیل هستم 
و در طی این ســال بسیاری از دوستانم که هر چند 
از نظر علمی و پرورشــی مســتعد بودند اما به علت 
ناتوانی در پرداخت هزینه های مدرسه به یک مدرسه 
دولتی رفتند. «                                                                                                 
 از این دانش آموز در مورد نحوه دریافت شــهریه 
در مدرسه سوال می کنیم. وی پاسخ می دهد:»اغلب 
دانش آموزان مدرسه ما افراد بومی در منطقه هستند 
و منطقه به گونه ای است که خانواده ها از نظر اقتصادی 
غالب در وضعیت متوســطی هستند اما با این وجود 
مسئولین مدرسه توجهی به این موضوع ندارند و حتی 

پس از پایان امتحانات تــرم اول وقتی که اولیا برای 
دریافت کارنامه به مدرســه می آیند تا حداقل نصف 
شــهریه مدرسه پرداخت نشده باشد کارنامه دریافت 
نمی کنند.«                                                                                       

 البته که ماجرای شهریه در مدارس نمونه دولتی 
در همین جا خاتمه نمی یابد و اختالف چشــم گیر 
شــهریه مدارس در مناطق مختلف نکته ای اســت 
که بعضا بسیاری از مســئولین از پاسخ به آن شانه 

خالی می کنند.                     
ایــن روزها این مدارس با نــام »نمونه دولتی« 
بســتری مناســب را برای افرادی ســودجو فراهم 
آورده اســت تا به جای ادای دیــن در نظام تعلیم 
و تربیت حقــوق دانش آموزان مســتعدی که باید 
مورد توجه بیشتری قرار گیرند را پایمال می کنند.                                                                                                                          
علی  اهلل وردی که خود یک فرهنگی است می گوید: 
»شــرایط تحصیل باید به گونه ای فراهم شــود که 
هیچ دانش آموزی به علت مشــکل مالی از تحصیل 

باز نماند.«
 و در ادامه با اشــاره به این که در ســند تحول 
بنیادین در نظام تعلیم و تربیت مشــکالت مالی و یا 
شــرایط اقتصادی مانع از تحصیل نیست، همچنین 

اظهار مــی دارد: »مدارس دولتی کــه تنها از بودجه 
محــدود آموزش و پرورش تغذیــه می کنند با وجود 
هزینه های فراوان قطعا مدارس به حمایت و همکاری 
اولیا نیازمند اســت اما این در حالی است که مدرسه 
نیز به طور متقابل باید حامی دانش آموز باشد و حتی 
مدیر مدرسه ای اگر بداند که دانش آموزانی در مدرسه 
دارد کــه از فقر رنج می برد در صورتی که توان مالی 
مدرســه قادر باشد این وظیفه را بر دوش دارد که از 

آن ها حمایت کند.«                  
 عدم تشکیل هیئت امنا
 آسیبی جبران ناپذیر 

  در زیر مجموعه مدارسی که تحت عنوان مدارس 
غیر دولتی فعالیت می کنند؛ مدارسی را با نام هیئت 

امنایی می شناسیم.
 مدارسی که بعضا این روزها تنها نام هیئت امنا را 
در تابلوی ورودی مدرســه دارند و با کمی پرس و جو 
به راحتی می توان متوجه شد نه خبر تشکیل هیئت 
امنا اســت و نه چیز دیگری و همانند مدارس دولتی 
تنها مدیر است که اختیار مدرسه را بر عهده دارد.                                                        
چندی پیش یکی از مدیــران آموزش و پرورش 
شهر تهران می گفت: »یکی از آرزوهای من این است 
که اساتید دانشگاه صنعتی شریف اعضای هیئت امنای 
مدرسه هیئت امنایی منطقه ما باشند.«                                      
 سال ها از تبدیل برخی مدارس دولتی به مدارس 
هیئــت امنایی می گذرد اما تنهــا تفاوتی که در این 
مدارس نســبت به قبل مشهود است دریافت شهریه 
و همچنین برگزاری ســاعت های فوق برنامه به طور 

اجباری است.
   ولی یکی از دانش آموزان مشغول به تحصیل در 
مدارس هیئت امنایی در گفت و گو با گزارشگر روزنامه 
کیهان می گوید: »تنها مدرسه نزدیک به محل سکونت 
ما یک مدرســه هیئت امنایی است و ثبت نام فرزندم 
در یک مدرسه دولتی چون در محدوده سکونت نبود 
امکان پذیر نشد. اما با توجه به این که اکنون مدرسه 
محــل تحصیل فرزندم هیئت امنایی اســت اما هیچ 
فعالیتی که نســبت به مدارس دولتی مضاعف باشد 
انجام نمی شود و شهریه ای که به عنوان هیئت امنایی 
بودن مدرسه دریافت می شود صرف افزایش کیفیت 

آموزشی نمی شود.«
 وی همچنین به تدریس دروسی که باید در کالس 
درس ارائه شــود اشاره دارد و می گوید:  »کالس های 
فوق برنامه همان درس هایی است که در کالس اصلی 
تدریس نشد ه اند و البته عالوه بر دریافت شهریه مدرسه 
شــهریه ای مضاف به عنوان کالس های رفع اشــکال 
و همچنیــن کالس های آزمون تیزهوشــان و نمونه 
دولتی دریافت می شــود که به ظاهر اجباری نیست 
اما شرایط در مدرسه به گونه ای است که عدم شرکت 
در کالس ها باعث عقب افتادگی و حتی سرخوردگی 
دانش آموز است! «                                                               

در انتهــا این نکته از خاطــر نرود با وجود تمام 
مســائل و مشــکالت، آموزش و پرورش عهده دار 
تعلیم و تربیت فرزندان ماســت. پس قرار گیری در 
کنار مســئولین و دســت اندرکاران و نه در مقابل 
آنان راهگشــا و سبب رشد خواهد بود و یاری همه 

خانواده ها را می طلبد.
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به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
تصمیمــات   1396/4/28
ذیــل اتخــاذ شــد: ترازنامه و 
حســاب ســود و زیان ســال 
مالــی 95 به تصویب رســید. 
جهانشــاه ناظمیان به کد ملی 
0039582434 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و نینا ناظمیان به 
کــد ملــی 0070760561 به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامــل و پرینــاز پناهی 
به کــد ملــی 0039166368 
به ســمت عضو هیئــت مدیره 
بــرای مدت دو ســال انتخاب 
شدند. غالمرضا سلیمانزاده فرد 
بــه کد ملــی 0320228223 
بــه ســمت بــازرس اصلی و 
ورنیــکا ملک داودی به کد ملی 
ســمت  بــه   1815328576
برای  علی البدل شرکت  بازرس 
انتخاب  مدت یک ســال مالی 
اســناد  و  اوراق  کلیه  شــدند. 
تعهدآور از قبیل چک، ســفته، 
برات و عقود اســالمی و اوراق 
عــادی کال بــا امضــاء رئیس 
هیئــت مدیره به تنهایی همراه 
با مهر شــرکت و یا با دو امضاء 
از پنــج امضاء هیئــت مدیره 
همــراه با مهر شــرکت تعیین 
گردید. روزنامــه کیهان جهت 
تعیین  شرکت  آگهی های  درج 

گردید.

آگهی تغییرات 
شرکت طوفان ماشین 

سهامی خاص
 به شماره 

ثبت 99451 
و شناسه ملی 

  10101434403

سازمان ثبت اسناد
 و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری 

تهران

فراخوان مناقصه  عمومی )۲۶۴(
)یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی(

سازمان مهندســی اجرایی و تأسیسات نزاجا در نظر دارد انجام پروژه مشروحه 
ذیل از محل اعتبارات طرح های عمرانی )اوراق خزانه اسالمی( را طبق مشخصات فنی کار 
با شــرایط کلی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکار 

واجد شرایط واگذار نماید.
1- موضوع مناقصه: احداث سه بلوک 20 واحدی منازل سازمانی ایرانشهر

2- نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی
3- محل و مدت اجرای موضوع مناقصه:  استان سیستان و بلوچستان- شهرستان 

ایرانشهر و مدت انجام کار 18 ماه شمسی می باشد.
4- مبلغ بــرآورد کارفرما: مبلغ بــرآورد اولیه 96/269/181/239 ریال و براســاس 

فهرست بهاء پایه سال 96 می باشد.
5- شرایط شرکت های متقاضی:

الف( داشتن تجهیزات، امکانات و تخصص الزم و توانایی انجام کار مطابق استانداردهای 
رایج.

ب( توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شــرکت در مناقصه به میزان3/245/383/625 ریال و 
ارائه ضمانت نامه بانکی در صورت برنده شدن به عنوان تضمین انجام تعهدات.

ج( داشــتن گواهینامه صالحیت پیمانکاری با حداقل رتبه 4 ســاختمان و ابنیه از سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارا بودن ظرفیت آزاد در رشته مورد نظر.

د( داشتن گواهینامه تاییدیه صالحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
6- مدت اعتبار پیشنهادات: برای مدت ســه ماه پس از آخرین تاریخ مهلت تسلیم 

پیشنهادها معتبر بوده و تا سه ماه دیگر نیز قابل تمدید می باشد.
7- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی:

الف( تقاضای کتبی جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی با ذکر موضوع مناقصه.
ب( قیمــت اســناد ارزیابی کیفی 1،000،000 ریال اســت که باید به حســاب شــماره 
5151579018006 بانک ســپه شــعبه جاللیه تهران )به نشــانی: تهران- خیابان کارگر 
شــمالی تقاطع دکتر فاطمی( به نام تمرکز وجوه حاصل از عواید داخلی سازمان مهندسی 

اجرائی و تاسیسات نزاجا واریز شده و اصل رسید آن به فروشنده اسناد تحویل شود.
ج( متقاضیــان جهت دریافت اســناد ارزیابی کیفی از روز شــنبه مورخه 96/7/22 لغایت 

ساعت 12 روز  شنبه مورخه 96/7/29 به نشانی دستگاه مناقصه گزار مراجعه نمایند.
د( آخرین مهلت جهت تحویل اســناد ارزیابی کیفی ساعت 12 روز  شنبه مورخه 96/8/13 

خواهد بود.
8- پس از انجام ارزیابی کیفی مناقصه گران، از شرکت هایی که حائز حداقل امتیاز ارزیابی 
کیفی )60( امتیاز شده باشند جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید.

9- ارســال اسناد و مدارک تکمیل شــده هیچگونه تعهدی در زمینه دعوت شرکت های 
پیمانکاری به مناقصه برای سازمان مهندسی اجرایی و تاسیسات نزاجا ایجاد نمی کند.

10- کارفرمــا در چهارچوب قانون برگزاری مناقصات نســبت به رد یا قبول پیشــنهاد 
مناقصه گران مختار است.

11- هزینه نشر آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
لذا از کلیه شرکتهای عالقه مند و واجد شرایط تقاضا می گردد جهت دریافت اسناد ارزیابی 
کیفی به ســازمان مهندســی اجرایی و تاسیســات نزاجا به آدرس: تهران، خیابان کارگر 
شمالی- تقاطع دکتر فاطمی- نبش فاطمی غربی- دایره امور پیمان ها و رسیدگی مراجعه 

و یا با شماره تلفن های66944325 و  66944339 تماس حاصل نمایید.

سازمان مهندسی اجرایی و تاسیسات نزاجا

جلســه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تضامنی نخ فروش و شرکاء به شماره ثبت 
300758 و سرمایه ثبت شده 2/000/000/000 ریال در تاریخ 1395/9/15 ساعت 
9 با حضور کلیه شرکاء/ اکثریت شرکاء در محل شرکت واقع در شهر تهران خیابان 
ولیعصر مقابل پارک ملت پالک 20 کد پستی 1967713576 تشکیل و در رابطه با 
افزایش سرمایه، تغییر موضوع فعالیت و جایگزینی اساسنامه جدید اتخاذ تصمیم شد.

پس از بحث و تبادل نظر در خصوص وضعیت مالی شرکت
آقای محمد باقر نخ  فروش با پرداخت 36/100/000/000 ریال به صندوق شرکت 

سهم الشرکه خود را به میزان 38/000/000/000 ریال افزایش داد.
آقای جــواد مس چی بــا پرداخــت 1/900/000/000 ریال به صندوق شــرکت 

سهم الشرکه خود را به میزان 2/000/000/000 ریال افزایش داد.
در نتیجه ســرمایه شــرکت از مبلغ 2/000/000/000 به 40/000/000/000 ریال 

افزایش یافته و مدیر عامل اقرار به دریافت مبلغ افزایش سرمایه نمود.
شرکت تضامنی نخ فروش و شرکاء

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت تضامنی نخ فروش و شرکاء

شرکت پارس سازه تأمین )سهامی خاص( در نظر دارد 
پاره ای از اقالم )تأسیسات مکانیکی و برقی( موجود در انبار یکی از 
پروژه های خود واقع در تهران را از طریق مزایده به فروش رساند.
واجدین شــرایط می توانند حداکثر به مدت دو روز از تاریخ انتشار 
آگهی جهت بازدید و دریافت و ارائه پیشــنهاد قیمت اسناد مزایده 
به آدرس تهران، خیابان ونک، تقاطع خیابان شیراز شمالی، 
روبه روی پارک آرارات، پالک 51، کارگاه ساختمانی شرکت 
پارس ســازه تأمین، جمعدار اموال شرکت، )آقای آژنگ( 
مراجعه نماید و یا جهت کســب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

88660219 داخلی 202 تماس حاصل فرمایند.
)الزم به ذکر اســت شرکت در قبول یا رد هر یک و یا 

کل پیشنهادات مختار است.(

شــرکت آب و برق کیش در نظر دارد تامین نیروی انسانی خدماتی و نگهبانی 
مــورد نیاز خــود را در منطقه آزاد کیش از طریق مناقصه عمومی به شــرکت واجد 

شرایط واگذار نماید.
فیش شرکت در مناقصه:

فیش بانکی دائر بر واریز مبلغ 200/000 ریال به حساب شماره 411075992077713 
بانک انصار شعبه مستقل کیش کد 4110 بنام شرکت آب و برق کیش.

مهلت و مکان دریافت اسناد مناقصه:
شرکتهای داوطلب حضور در مناقصه از روز یکشنبه مورخ 1396/7/23 لغایت ساعت 
16 روز یکشــنبه مورخ 1396/7/30 با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش بانکی مربوطه 

به یکی از دو نشانی ذیل مراجعه نمایند.
مهلت تحویل پیشنهاد مناقصه:

پاکت دربسته محتوی پیشنهادات و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه می بایستی 
تا ساعت 16 روز یکشنبه 1396/8/7 به محل دریافت اسناد مناقصه تحویل گردد.

زمان و مکان گشایش پاکتهای پیشنهاد:
در ساعت 10 صبح روز سه شنبه 1396/8/9 در دفتر شرکت، پاکت های پیشنهاد این 

مناقصه گشوده خواهد شد.
محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات مناقصه:

1- جزیره کیش، شرکت آب و برق کیش، امور بازرگانی تلفن: 44424880-3 )076(، 
فاکس: 44423818 )076(

2- تهران- خیابان اســتاد حســن بنا- پایین تر از میدان ملت- نبش خیابان شهید 
خسروآبادی - پالک 1- طبقه 2- واحد 5 تلفکس: 021-26322086

امور بازرگانی

آگهی مناقصه ۹۶/۴ 
)نوبت دوم(

KISH WATER& POWER

شرکت آب و  برق کیش 
)سهامی خاص(


