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آگهی تغییرات شرکت دانا یاران کوثر
 سهامی خاص به شماره ثبت 158414 

و شناسه ملی 10102011186

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)94530(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/4/28 و 
مجوز شماره 96/483956 مورخ 96/6/4 بیمه دانا تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی منتهی به سال 1395 
به تصویب رســید. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های 
شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران با شناسه 
ملی 10100526298 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هدف 
همکاران با شناســه ملی 10220537520 به عنوان بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایران و شرق 
سهامی عام به شماره ثبت 250731

 و شناسه ملی 10102912170 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )94534(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/1/30 و 
مجوز شماره 96/116642 مورخه 96/4/20 بانک مرکزی و مجوز شماره 
122/22973 مورخه 96/4/21 ســازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 1395/9/30 به 
تصویب رسید. - موسسه حسابرسی مفید راهبر ش.م 10861836531 
به عنوان بازرس قانونی شــرکت برای سال مالی منتهی 1396/9/30 
انتخاب گردید.- روزنامه کیهان و اطالعات به عنوان روزنامه کثیراالنتشار 

به منظور نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.

❖

چرا در میان مدارسی که با کیفیت باال بر سر 
زبان ها افتاده اند هیچ گاه نام مدارسی را که کامال 
رایگان یا حتی حمایتی هستند را نمی شنویم؟! 
در مــدارس میلیونی مگر چه درس هایی و 

توسط چه کسانی تدریس می شوند؟! 
مدارس دولتی مگر همان گونه که از نامشان 

پیداست از بودجه دولت تغذیه نمی شوند؟!
 در همین روزها ی آغاز سال تحصیلی جدید پس 
از آن همــه دغدغه های ثبت نــام در مدارس حاال از 
پُررنگ ترین مسائلی که اولیاء را به اعتراض در مدرسه 
یا اداره آموزش و پرورش می کشــاند بحث شهریه و 

عناوینی همچون کمک به مدرسه است. 
این در حالی است که غالب مدارس موجود دولتی 
هســتند و عمال نباید وجهــی از اولیاء دانش آموزان 

دریافت کنند. 
 بســیاری از مدیران و مســئولین معتقدند تنها 
وجه دریافتی از اولیاء که آن هم به اختیار می باشــد 
تحت عنــوان کمک های مردمی اســت. کمک های 
مردمی که بعضا مدت ها پیش از آغاز سال تحصیلی 
در همان زمان ثبت به اســم کمک های مردمی و با 
کاربرد تثبیت ثبت نام دانش آموز دریافت شده است. اما 
گمان برده می شود که کمک های مردمی نقش خوبی 
را در تامین و تغذیه مدارس نداشته اند، چرا که مدتی 
اســت در مدارس دولتی به فراوانی دیده می شود که 
مبالغــی نه چندان معقول تحت عنوان فوق برنامه از 

دانش آموزان دریافت می شود. 
عدم نیاز به تشکیل ساعات

 فوق برنامه در مدارس ابتدایی 
  کالس های فوق برنامه که به عنوان یک اختیار 
برای دانش آموزان فراهم شده بود حاال دیگر یک برنامه 
اصلی است که اعتراض نسبت به آن حتی ممکن است 

دانش آموز را به کم کردن نمره و... تهدید کند.
 در گفت و گــو با تعدادی از دانش آموزان مدارس 
دولتی به این مطلب رسیدیم که عمال بررسی نیاز در 
دانش آموزان پیــش از برگزاری کالس ها در مدارس 
انجام نمی شــود، چرا که کالس هــای فوق برنامه از 
همان هفته اول مهر به عنوان ســاعت رســمی پس 
از ســاعت مقرر بــرای تمام دانش آمــوزان اجباری 
اســت و اطالع رسانی می شــود و این در حالی است 
که شــهریه مقرر نیز برای ایــن کالس ها بالفاصله 
پس از برگزاری نخســتین جلسات دریافت می شود.                                                               
غالمرضا محبت پور کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد 
آمــوزش و پرورش منطقه 9 تهــران در گفت و گو با 
گزارشــگر روزنامه کیهان پیرامون کالس های فوق 
برنامه در ابتدا می گوید :» عالوه بر ساعات درسی مدیر 
مدرسه بر اساس نیاز سنجی در دروس مختلف برای 
کمک به کار دبیران و تقویت دانش آموزان در برخی 
دروس که دچار ضعف هســتند ساعاتی تحت عنوان 

فوق برنامه برگزار می شود.«       
محبت پور در حالی که معتقد اســت فوق برنامه 
صرفا مربوط به مباحث آموزشی نیست اظهار می دارد : 
» بســیاری از فعالیت های ورزشــی و پرورشــی هم 
می توانند به عنوان فوق برنامه باشــند و در واقع هر 
آنچه جدا از درس روزانه دانش آموزان است به عنوان 
فعالیت فوق برنامه شــناخته شده. « وی فعالیت ها و 
ســاعات فوق برنامه را یک اختیار می داند و در پاسخ 
بــه اینکه چرا در حال حاضر در برخی مدارس درس 

نگاهی
 به نحوه

 پرداخت شهریه 
در مدارس
 دولتی 

و غیرانتفاعی 

افزایش 17درصدی شهریه مدارس غیر د ولتی
 و گالیه از فعالیت های فوق برنامه

✍  گروه گزارش

 * غالمرضا محبت پور کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش منطقه 9 تهران : اینکه بخشی از دروس 
 اصلی در ساعات فوق برنامه که بابت آنها شهریه دریافت می شود تدریس شود کامال خالف قانون است 

و معلم باید طبق زمانی که دارد دروس را بودجه بندی کند و به اتمام برساند.      
  * رئیس اداره مدارس غیر دولتی تهران : نرخ شهریه مدارس غیر دولتی امسال 17 درصد نسبت به سال گذشته
  افزایش خواهد یافت، بیشترین شهریه مربوط به مقطع پیش دانشگاهی با حداکثر 11 تا 12 میلیون خواهد بود.

 کف شهریه نیز مربوط به مقطع پیش دبستانی با یک میلیون و 500 هزار تومان در سطح شهر تهران است.

 بخش پایانی

 در گفت و گو با تعدادی از دانش آموزان 
مدارس دولتی به این مطلب رسیدیم 
که عمال بررسی نیاز در دانش آموزان 
پیش از برگزاری کالس ها در مدارس 
انجام نمی شود، چرا که کالس های 

فوق برنامه از همان هفته اول مهر به 
عنوان ساعت رسمی پس از ساعت 
مقرر برای تمام دانش آموزان اجباری 
است و اطالع رسانی می شود و این در 
حالی است که شهریه مقرر نیز برای 

این کالس ها بالفاصله پس از برگزاری 
نخستین جلسات دریافت می شود.                                                               

اصلی در زمان فوق برنامه ارائه می شود و بابت ساعات 
فوق برنامه از اولیا هزینه دریافت می شود، می گوید :» 
اینکه بخشــی از دروس اصلی در ساعات فوق برنامه 
که بابت آنها شــهریه دریافت می شود تدریس شود 
کامال خالف قانون است و معلم باید طبق زمانی که 
دارد دروس را بودجه بندی کند و به اتمام برساند.«            
ســاعاتی که به عنــوان فوق برنامه درســی در 
مدرســه وجود دارد باید به اختیار و بر اساس ضعف 

دانش آموزان باشد.
 این کارشــناس مســئول همچنین در ادامه در 
حالی که معتقد اســت چگونگی ساعات فوق برنامه 
در هر مقطع تعریف شده است، در مورد ساعات فوق 
برنامه در مقطع ابتدایی نیز می گوید: » در چند سال 
اخیر بر اســاس آنکه نیاز بر تشکیل کالس های فوق 
برنامه در مقطع ابتدایی احساس نشده است مجوزی 
هم برای تشکیل این ساعات صادر نشده است. اما اگر 
مدرســه ای برگزاری ساعات فوق برنامه را نیاز ببیند 
می تواند با مصوبه انجمن خود این کار را انجام دهد. «       

 مشارکت های مردمی
 نیاز اساسی مدارس 

بــرای تمامی مقاطع از ســوی وزارت آموزش و 
پرورش ساعاتی مقرر برای فوق برنامه در نظر گرفته 
شده است که بر اساس شیوه نامه ابالغ شده به مدارس 
در سال 96 به تمامی مدارس در مقاطع مختلف ابالغ 

شده است.                  
غالمرضــا محبت پور در گفت و گو با گزارشــگر 
روزنامه کیهان می گوید :» با توجه به اینکه در مدارس 
دولتی مبلغی به عنوان شــهریه دریافت نمی کنند با 
بررســی و جمع آوری هزینه ها با توجه به برنامه ها و 
مخارج پیش رو مبلــغ مورد نیاز را تخمین می زنند 
که بخشــی از این مبلغ به عنوان ســرانه از ســوی 
آموزش و پرورش تامین می شود و مابقی را به تعداد 
دانش آموزان تقسیم می کنند که بر این اساس ، مبلغی 
به هر دانش آموز تعلق می گیــرد، البته این موضوع 
کــه از بین تمام دانش آموزان برخی توان مالی برای 

پرداخت کمک های مردمی به مدرسه را ندارند نیز در 
نظر گرفته می شود. «

 وی در ادامه کالمــش همچنین اظهارمی دارد : 
» مشــارکت های مردمی از ســوی اولیا در مدارس 
دولتی کامال اختیاری است اما امروزه با وجود مخارج 
سنگین موجود برای مدارس، برای هدایت و استقامت 
مدرسه به مشارکت همه نیاز است و بدون کمک اولیا 
امکان ادامه  فعالیت مدرسه وجود ندارد البته مدارس 
بعضا از کمک های افراد خیر نیز تا حدودی بهره مند 

می شوند. «
محبت پور در انتهای کالمش در توصیه ای به اولیا 
دانش آموزان می گوید :» اولیاء اگر امکان مالی الزم را 
دارنــد در صورت ممکن در مشــارکت های مردمی 
شــرکت کنند اما به هیچ عنوان مبلغی را به صورت 
نقد به مدرســه ندهند و حتــی اگر به صورت نقدی 
می پردازند و رسید دریافت می کنند مدیران مدارس 
موظف هستند که مبلغ دریافت شده را تا پایان وقت 

اداری همان روز به حساب مدرسه واریز کنند. « 

گالیه دانش آموزان از فعالیت های 
فوق برنامه و شهریه های آن

 در این میان دانش آموزانی هم هستند که از زیاد 
بودن ساعات فوق برنامه به نسبت شیوه نامه می گویند. 
یکی از دانش آموزان مشــغول به تحصیل در یکی از 
مــدارس دولتی که خود را طالبی معرفی می کند به 
گزارشگر روزنامه کیهان می گوید :» ساعات فوق برنامه 
در مدرسه ما از همان ابتداء به صورت اجباری در برخی 
درس ها معین شده است و عالوه بر چند روز از روزهای 
هفته را که بعد از ساعت دوازده و نیم در مدرسه برای 
فوق برنامه می مانیم روزهای پنج شنبه هم برای فوق 
برنامه باید در کالس حاضر باشیم که مجموعه ساعات 

در طول هفته حتی بیش از ده است. «
دانش آموزی دیگر از همان مدرســه در تکمیل 
صحبت دوســتش چنین اظهار می دارد :» مسئولین 
مدرسه در پاســخ به برخی اعتراضات دانش آموزان 
برای ساعات زیاد فوق برنامه و شهریه مربوط به این 
کالس هــا به دانش آموزان می گویند که به مدرســه 
دیگری بروند! و این در حالی اســت که دانش آموزان 
به ثبت نام و تحصیل در این مدرســه هدایت شده اند 
و مســئولین مدرسه نمی توانند در پاسخ به امور غیر 
قانونی خــود دانش آموزان را با این لفظ مورد تهدید 

قرار دهند.« 
یک فرهنگی که خــود را زارعی معرفی می کند 
درباره این موضوع می گوید :» در کنار افرادی که شرط 
تحصیل را تمکن مالی می دانند افرادی نیز هستند که 
عالوه بر عدم دریافت حتی خرده هزینه های مدرسه 

از دانش آموزان کم بضاعت ، آنها را مورد حمایت نیز 
قرار می دهند.« 

وی همچنیــن ادامه می دهد :» مــدت زمانی را 
در منطقــه ای تدریس می کردم که دانش آموزان آن 
منطقــه وضعیت مالی خوبی نداشــتند و حتی قادر 
به خرید کتاب های درســی هم نبودند اما مدیریت 
مدرسه با یاری تعدادی از خیرین عالوه بر فراهم کردن 
امــکان تحصیل رایگان برای این دانش آموزان از آنها 

حمایت های خاص هم می کردند.«
از مسئولینی که با آنها در این باره گفت و گو کردیم 
پیرامون اینکه آیا قانونی مکتوب برای اینکه شهریه به 
هیچ وجه اجباری نیست و دانش آموزی نباید به دلیل 
فقر از تحصیل باز بماند جویا شــدیم، اما متاسفانه از 
هیچ یک پاسخی مستند و مناسب دریافت نکردیم و 
گمان برده می شود سند تحول بنیادین با آن همه بند 
و ماده و تبصره هنوز در فکر بچه هایی که در آرزوی 
تحصیل مانده اند و به جای آن کار می کنند نیست. 

البته با این وجود مدارسی که کامال خودجوش به 
همت برخی خیرین یا جوانان به وجود آمده اند همواره 
در پی آن هستند که فرزندان فردای ایران به علت فقر 
از تحصیل باز نمانند و از آنها در جهت رشد و پویایی 

هر چه بیشتر حمایت می کنند.   
به امید روزی که آموزش و پرورش کشــور ما به 
تمام معنا سبب پرورش و بالندگی دانش آموزان باشد 
و در نظــام تعلیم و تربیت هیچ دانش آموزی به علت 
فقر از تحصیل باز نماند و همچنین مســئولین نظام 
تعلیم و تربیت شوق روز افزون کسب علم و پژوهش 

و رشد را در دانش آموزان به وجود آورند.                
حداقل و حداکثر شهریه
 مدارس غیردولتی تهران

رئیس اداره مدارس غیر دولتی تهران ضمن بیان 
آنکه نرخ شهریه مدارس غیر دولتی امسال 17 درصد 
نسبت به سال گذشته افزایش خواهد یافت، می گوید: 
» بیشترین شهریه مربوط به مقطع پیش دانشگاهی با 
حداکثر 11 تا 12 میلیون خواهد بود. کف شهریه نیز 
مربوط به مقطع پیش دبستانی با یک میلیون و 500 

هزار تومان در سطح شهر تهران است.«
رئیس اداره مــدارس غیردولتی تهران می گوید: 
»میانگین افزایش شــهریه مدارس غیردولتی تهران 
در ســال 96-97، 17 درصد نسبت به سال گذشته 
در تمامی مقاطع پیش دبستانی تا پیش دانشگاهی 

خواهد بود.«
حمید رحمانی درخصوص نرخ شــهریه ســال 
تحصیلی 96-97 مــدارس غیر دولتی نیز می گوید: 
»بــا توجه بــه تنوع مدارس و مناطق، نرخ شــهریه 
ســال تحصیلی 96-97 متفاوت بــوده و نمی توان 
مبلغ مشــخصی را اعالم کرد. در حال حاضر 1627 
مدرسه در تهران وجود دارد که تمامی آنها با توجه به 
فعالیت های آموزشی، پرورشی، متراژ فضای آموزشی، 

نرخ حق التدریس و... شهریه متفاوتی دارند.«
بنابر این مدیران مدارس غیر دولتی می توانند به 
ادارات آموزش و پرورش مناطق 19 گانه شهر تهران 

مراجعه، و ابالغیه شهریه را دریافت کنند.
الزم اســت مدارس بر اساس مقررات، ابالغیه را 
جهت اطالع اولیــاء دانش آموزان به نحو مطلوب در 

معرض دید مراجعان و اولیاء قرار دهند.
بر اســاس این گزارش، شهریه مدارس بر اساس 
الگوی تعیین شهریه مشخص شده و سه متغیر اجاره 
ملک ،حق الزحمه عوامل و کیفیت، عامل اصلی تعیین 

مبلغ شهریه بوده است. 
مبلغ اعالم شده شامل فوق برنامه نیز می شود و 
کلیه مدارس غیر دولتی موظف به رعایت نرخ مصوب، 

مبتنی بر الگوی شهریه هستد.
عالوه بر شهریه سال 96-97 ، شهریه فعالیت های 
تابستان سال جاری نیز به مناطق ابالغ شده و توسط 

اولیاء قابل مالحظه است.

❖

❖

سازمان بهشت زهرا)ســالم ا... علیها( در نظــر دارد بهره برداری از 
رستوران عمومی جنب قطعه 95 و غرفه فروش تنقالت قطعه 307 و قطعه 
70 را از طریق مزایده عمومی به مدت یک ســال شمسی به داوطلبینی که 
دارای ســابقه کاری مرتبط و گواهی ثبت نام صالحیت ایمنی پیمانکاری از 

وزارت کار می باشند واگذار نماید.
الف( محل دریافت اسناد و تسلیم پیشــنهادات: کلیه داوطلبین 
برای خرید اســناد مزایده می توانند با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 
200/000 ریال )بابت هر مورد( به شماره حساب 1001 نزد بانک شهر شعبه 
بهشت زهرا)سالم ا... علیها( به جاده قدیم تهران - قم ساختمان اداری شماره 
یک سازمان - اداره حقوقی و قراردادها جهت دریافت اسناد مراجعه نمایند.

ب( ســپرده شــرکت در مزایــده: متقاضیــان می بایســت مبلغ 
150/000/000 ریال )بابت هر مورد( را به عنوان ســپرده شرکت در مزایده 
به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه سازمان بهشت زهرا)س( با اعتبار حداقل 
ســه ماه و قابل تمدید و یا  وجه واریزی به حســاب 1003 بانک شهر شعبه 
بهشــت زهرا)س( به نام سازمان بهشــت زهرا)س( به همراه اسناد مزایده در 

پاکت الف به دستگاه مزایده گزار ارائه نماید.
ج( مهلت ارائه اســناد: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز در اوقات 
اداری جهت دریافت و تکمیل و تحویل اسناد مزایده می باشد. )تحویل اسناد 

مزایده  تا ساعت 15 آخرین روز میسر است(.
د( هزینه آگهی در روزنامه همشهری و کیهان به عهده برنده مزایده می باشد.

بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف 
مقرر در اســناد مزایده بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات 

مختار است.
ضمنا مشــروح شرایط مزایده در اسناد درج می باشد که شرکت کنندگان باید 
مــدارک را پس از اخذ با قید قبولی امضاء نموده و در پاکت های الک و مهر 

شده »الف« و »ب« تحویل نمایند.

آگهی مزایده 
عمومی شهرداری تهران

سازمان بهشت زهرا)س(

شماره: 
96/9

روابط عمومی سازمان بهشت زهرا) سالم ا...علیها(
WWW.beheshtezahra.ir


