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برابر اصل 30 قانون اساس�ی کش�ور تحصیل 
در م�دارس دولت�ی رایگان اس�ت و نباید وجهی 
در ای�ن م�دارس دریاف�ت ش�ود. از س�وی دیگر 
طب�ق ماده 11 قانون ش�وراهای آموزش و پرورش 
مشارکت جمع آوری وجوه از خانواده ها داوطلبانه 

است. لیکن...
در همین ارتباط، در چند منطقه آموزش و پرورش 
طی گفت وگو با برخی والدین دانش آموزان هر یک اظهار 
می کند در طول س��ال تحصیلی انجمن مربیان مدرس��ه 
خواس��تار کمک خانواده های دانش آموزان به هزینه های 
امور مدرس��ه شده اند. عناوین گوناگون این همیاری ها به 
منظ��ور تحقق اهداف متفاوت و هزینه کردن در مدارس 
بعضا عبارتند از: اجرای برنامه فوق العاده )کمک درس��ی( 
آموزشی شامل ریاضی، قرآن...، هوشمندسازی، وایت برد، 
تعمیر یا نوسازی سیمکشی برق، ورزش، اردوی یک روزه، 
و... می باشند. هم چنین اظهارات والدین دانش آموزان در 
خصوص کمک مالی برای انجام امور مدرسه، در برگیرنده 
این ارقام مش��ارکتی است: 300 هزار تومان، 460، 220، 
200، 70 و 7هزار تومان بوده اس��ت. از آنجا که برخی از 
والدین وسع مالی مناسبی برای پرداخت مبالغ درشت و ریز 
این ارقام را ندارند، انجمن مربیان دریافت وجه زیاد را برای 
آنان قسطی می کند. در این باره بعضی اولیای دانش آموزان 
می گوین��د با ای��ن حال هنوز مبلغ مورد نظر مدرس��ه را 
نپرداخته اند. پدر یک دانش آموز می گوید یک کارگر جویای 
کار اس��ت و نمی تواند پولی به مدرسه پرداخت کند. این 
قبیل مشکالت برخی خانواده ها در حالی مطرح می شود 
که یک مقام وزارتی گفته اس��ت: »مشارکت جمع آوری 
وجوه از خانواده ها داوطلبانه است.« با این حال نفس بیان 
دریافت وجوه  به منظور  تأمین نیاز امور مدرسه که جمع 
ش��اگردان کالس نیز باخبر می شوند، برای دانش آموزانی 
که از وضعیت ضعیف اقتصادی خانواده ش��ان خبر دارند، 
دور از انتظار نیست که دچار احساس ناخوشایندی نشوند.

والدین از وجوه دریافتی مدرسه می گویند
هر دقیقه که از نیمروز زمان مرخصی دانش آموزان 
دبس��تان در یکی از مناطق می گذرد بیشماری جمعیت 
مادران پشت در و اطراف گذرگاه، بیشتر می شود. عده ای 
کم، پدران هم کنار خیابان و پیاده رو منتظر باز شدن در 
بزرگ مدرسه هستند. در که گشوده می شود عده ای زیاد 
از مادران بی صبرانه به درون حیاط مدرس��ه می روند تا 
هرچه زودتر فرزندشان را ببینند. در همین حال، بچه ها 
با سر و صدا و شتاب و شوق همچون رودخانه ای مواج از 
میان جمعیت در پیاده رو و خیابان روان می شوند. در این 
میان، نگاه های والدین در همهمه پرش��ور و حال بچه ها 
که خاطرات خوش و ماندگار دوران مدرسه بزرگساالن 

را تداعی می کند، جست وجوگر فرزندان خود است.
پیش از باز شدن در مدرسه و نیز همزمان با مرخص 
ش��دن دانش آموزان، نظر چند نف��ر از والدین آنان را در 
مورد دریافت وجوه مدرسه می پرسم: او شغلش کارگری 
است. با موتورسیکلت آمده منتظر تعطیل شدن نیمروز 
مدرسه است. پسرش کالس سوم ابتدایی درس می خواند. 
او می گوید: »اولیای مدرسه دولتی گفته اند برای هزینه 
انجام برنامه های فوق العاده درسی دانش آموزان در سه روز 
هفته و تعمیرات مدرسه 180 هزار تومان باید مشارکت 
داشته باشید. »حسین- ب« می افزاید: »اولیای مدرسه 
برای این مبلغ شماره حساب داده اند که واریز کنیم. این 

       نگاهی به هزینه های دریافتی مدارس و مشارکت مردمی 

آغاز الفبای مدرسه
 با وجوه مردمی

n حسن آقایی

ده
خ زا

شی
ی 

عل
مد

مح
س: 

عک

*  کارگر جویای کار: اولیای مدرسه دولتی برای برنامه فوق العاده 
فرزندم در کالس سوم ابتدایی گفته اند  مشارکت کنم.

 شماره حساب واریز هم داده اند. این مبلغ را نپرداخته ام
 چون وسعم نمی رسد.

* برنامه گذاری های دروس فوق العاده،
 شاید بسیاری شان الزم 

و ملزوم در متن باسواد شدن 
دانش آموزان نباشد 

چرا که در کتب رسمی، تمام نیازهای 
آموزشی و دانش پروری گنجانیده

 و تدریس می شود.

امر در حالی می باشد که مدرسه فرزندم دولتی است اما 
حال عنوان هیئت امنایی دارد.«

این پدر که کارگر و اکنون جویای کار اس��ت، چند 
سال قبل برای نامنویسی فرزندش در مقطع پیش دبستانی 
500هزار تومان پرداخت کرده است. از وی می پرسم بابت 
180 هزار تومان مشارکت برای آنچه گفته شده، چه کار 
کرده اس��ت؟ پاسخش این است: »فعال این پول را ندارم 

بپردازم چون وسعم نمی رسد و درآمد آنچنانی ندارم.«
»رحیمی« شهروند، فرزندش دانش آموز کالس اول 

ابتدایی یک مدرس��ه دولتی است. او درباره مشارکت در 
امور مالی با این بیان که اولیای مربیان مدرسه گفته اند 
والدین دانش آموزان برای هزینه های مصرف آب، برق و 
دیگر امور مدرس��ه 180 هزار تومان مشارکت کنند، نیز 
اضافه می کند: »هیئت امنای دبیرستان دولتی که فرزند 
دیگرش در س��ال اول این دبیرس��تان تحصیل می کند 
اظه��ار کرده اند اولیای دانش آم��وزان در تأمین مخارج 
امور دبیرستان 460هزار تومان همیاری کنند.« وی که 
ش��غل آزاد دارد، می گوید: »این مبلغ را هنوز نداده ام.« 
)در خص��وص کمک ه��ای مردمی به ام��ور مالی مقطع 
دبیرستان، منظور آن شهروند، دبیرستان نمونه می باشد، 
چرا که پدر یک دانش آموز به نام »محقق« که فرزندش 
در دبیرس��تان نمونه دولتی تحصیل می کند، می گوید: 
»اولیای دبیرس��تان برای تأمین وسیله هوشمندسازی، 
خواستار 200هزار تومان کمک مالی از والدین شدند و 

او این مبلغ را پرداخت کرده است.«
... قسطی هم نمی توانم بپردازم

موافق پرداخت وجه مش��ارکت به مدرسه نیست... 

اگرچ��ه به منطقه آموزش و پ��رورش رفته و به او گفته 
شده مبلغ کمک را قسطی بپردازد.

»کریمی« ش��غلش مسافربر ش��خصی و فرزندش 
دانش آموز س��ال دوم ابتدایی مدرسه دولتی است اظهار 
می کن��د: »انجمن اولیا و مربیان گفته اس��ت مدرس��ه 
هیئت امنایی شده و برای انجام امور بهینه سازی مدرسه 
نیاز به مش��ارکت 180 هزار تومان والدین دانش آموزان 

می باشد. اما وی ضمن آن که این مبلغ را نپرداخته است، 
به منطقه آموزش و پرورش رفته و موضوع وجه مشارکت 
را مطرح کرده اس��ت. آنها به او گفته اند مدرس��ه هیئت 
امنایی ش��ده است و برای رعایت مالی او اظهار کرده اند 
مبلغ مذکور را قس��طی بده��د. این پدر جواب داده این 
پ��ول را ندارد.« او علت کمک نکردن را نامس��اعد بودن 

وضع اقتصادی خود، بیان می کند.
»مومن فر« مادر، نیز همزمان با باز شدن در مدرسه 
به سوی فرزندش در میان جمعیت بچه ها و والدین جلوی 
مدرسه می رود دستش را می گیرد و عجله دارد از خیابان 
شلوغ گذر کند. در یک فرصت کوتاه، نظرشان را در مورد 
مش��ارکت والدین در هزینه های مدرس��ه می پرسم. او 
اظهار می کند هیئت امنا مدرسه گفته است برای بچه ها 
کالس برنامه های فوق العاده ش��امل زبان، قرآن، ریاضی 
و... در هفته س��ه روز برگزار می ش��ود. برای هزینه این 
برنامه ریزی ها هم گفته اند والدین دانش آموزان 200هزار 

تومان کمک کنیم.
در ادامه تهیه گزارش، راه مان را پی می گیریم و به 

خیابان  و محل دیگر که یک مدرسه دخترانه دولتی است 
می رسیم. انبوه دانش آموزان اکثرا همراه مادرشان هستند. 
پاسخ به سوال از آنان هم همان شیوه ای است که والدین 
دیگر در نقاط دیگر مطرح می کردند، یعنی دریافت وجوه 
به عنوان مشارکت و کمک مورد برنامه و نظر هیئت امنا 
مدرسه در قالب برگزاری کالس های فوق برنامه دروس 
رسمی است که از زبان مادران دانش آموزان می شنویم. 
مادر یک��ی از بچه ها می گوید: »ب��رای برنامه های 
فوق الع��اده دانش آموزان پرداخت 220ه��زار تومان به 
عنوان مش��ارکت مردمی به والدین اعالم ش��ده است.« 
جدا از این گون��ه کمک های پولی، مادر یک دانش آموز 
کالس شش��م ابتدایی اظهار می کند: »در مدرس��ه چرا 
ش��یر به دانش آموزان داده نمی شود؟« مادر دانش آموز 
دیگری، بهداش��تی نبودن م��واد خوراکی و غذایی بوفه 
مدرس��ه را مطرح می کن��د و می گوید: »بچه ها در زنگ 
تفریح برای رفع گرس��نگی از بوفه مدرس��ه مواد غذایی 
س��رد مصرف می کنند که به زعم این مادر، ماندن مواد 
این نوع غذا در طول روز و زنگ های استراحت، چندان  

بهداشتی نیست.«
همان طور که در ابتدای این گزارش خواندیم، وفق 
قانون اساسی کشورمان تحصیل دانش  در مدارس دولتی 

رایگان است اما...
با تش��کل انجمن اولیا و مربیان در مدارس، برنامه 
اخ��ذ دریافت وجوه از والدی��ن دانش آموزان امری رایج 
ش��ده ومدارس هر چندگاه در طول س��ال تحصیلی به 
عناوین گوناگون و طی برپایی جلسات متشکل از مربیان 
و والدی��ن دانش آموزان می خواهند خانواده ها برای امور 
مدارس مبالغی کمک کنند درحالی که به اعتبار ماده 11 
قانون شوراهای آموزش و پرورش، مشارکت مالی والدین 

دانش آموزان داوطلبانه و اختیاری است. 
برنامه های فوق درسی
یامتون کتب رسمی 

اما س��وای این واژه های داوطلبانه و اختیاری وجوه 
دریافتی، برنامه هایی چون دروس فوق العاده به هر عنوان 
ک��ه انجمن، تعیین و برای خانواده دانش آموزان توضیح 
وتوصیف می کند، ش��اید بسیاری ش��ان الزم و ملزوم در 

متن آموزش و باسواد شدن بچه ها نباشد. چرا؟ برای آن 
که در کتب رس��می و برنامه ریزی های کالسیک توسط 
متخصصان و دانش��وران مان ذی ربط در تمامت نیازهای 
آموزش��ی و دانش پروری محص��الن تجمیع و در متون 
مواد درس��ی، تدریس می شوند. عناوین کمک آموزشی، 
برنامه فوق درسی و... و... در حالی باید طرح و اجرا شود 
که مت��ون و آموزه های علمی و دانایی در کتب مدارس 

گنجانده نشده باشد. 
یکی از شهروندان می گفت: در یک جلسه انجمن اولیا 
و مربیان در مدرسه دولتی، ناظم مدرسه درباره مشارکت 
مالی به والدین گفته است »سیستم سیم کشی مدرسه، 
کهنه شده و ممکن است حادثه ای برای بچه ها ایجاد کند.«
ای��ن بیان و وصف مهم، تلویح��ا دو جهت را برای 
مخاطبان ترس��یم می کن��د یکی آن که غیرمس��تقیم 
صحبت از اخذ پول و دریافت وجه اجباری نیست.  دوم: 
جان عزیزان تان در تهدید پوس��یدگی شبکه سیم کشی 
برق مدرسه است. سوال: آیا مدرسه باید شرایط ایمنی و 
جان��ی بچه ها را در کالس ها تعیین و تثبیت کند یا پدر 

و مادر دانش آموزان؟...
پرداخت هزینه های مدارس

بازتاب کمبود مالی
یک کارمند می گوید: » سه فرزند دانش آموز ابتدایی 
تا دبیرستان دولتی دارم. حساب کرده ام اگر هزینه های 
مدارس آنان طی یک س��ال تحصیل��ی 800هزار تومان 
باش��د، در هر م��اه تحصیلی نزدیک ب��ه 90هزار تومان 
باب��ت امور مختلف مدارس به عناوین گوناگون پرداخت 

شده است.«
»مصطفی« می افزاید: »کمک کردن برای پیشرفت 
آموزش��ی فرزندان مساله ای نیست ولی این که مدارس 
دولتی نیاز به مش��ارکت و همی��اری مالی والدین دارند، 

مایه تاسف می شود، چون به نوعی نشان از کمبود بودجه 
وزارتخانه مربوطه است. «او در ادامه تعریف می کند یک 
هم��کاری دارد که چهار فرزن��د دارد وهمه آنها محصل 
هس��تند. گاه مراجعه می کند که ف��الن فرزندش به او 
گفته مدرسه برای تعمیر، یا نقاشی در و دیوار کالس و 
حیاط مدرس��ه، گفته اند کمک مالی والدین الزم است. 
این همکار چند بار به برخی همکاران دیگر مراجعه کرده 
200هزار یا کمتر و بیش��تر قرض بدهند تا آخر برج از 
حقوق ماهانه اش بپردازد. او این مبلغ را به مدرسه داده 
اس��ت. فرزن��دش از کمبود مالی خانواده اش، احس��اس 
حقارت می کند موقعی که از پدر می ش��نود، پول برای 

مدرسه را قرض گرفته است...
یک نظر متفاوت

یک خان��م خانه دار به نام »کرمان��ی« نظر و بیان 
دیگ��ری دارد: »زمانی بود ک��ه مدارس تماما دولتی بود 
و حرف و حدیث از وجوه مش��ارکت پدر و مادرها برای 
نیازهای مالی مدرسه نبود. حاال سال ها است که مربیان 
مدارس والدی��ن را هر چند وقت یک بار فرا می خوانند 
و از کم و کس��ری و لوازم مدرس��ه می گویند. نظرم این 
اس��ت: اولیای مدارس حال و وضع خانواده ها را پیش از 
آن که دعوت به مش��ارکت مالی کنند، بررس��ی نمایند. 
آنان که چند تا بچه مدرسه ای دارند و پدر حقوق بگیر، 
آنها را از دریاف��ت وجوه معذور بدارند اگرچه می گویند 
کمک مالی به مدارس، اختیاری و رضایت والدین است 
ولی موقعی که فرزند می داند یا متوجه می شود والدینش 
چندان پول ندارند که به مدرسه کمک کنند، شاید فکر 
می کند در بین بچه های پولدار تحقیر می شود. مدارس 
بهتر اس��ت نیازهای مالی خود را از والدین مرفه تامین 
کنند. حتما کسانی هستند که آمادگی هر مقدار کمک 

برای مدارس را دارند.«

بخش نخست

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 
1392/3/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنام��ه کثیراالنتش��ار کیهان جهت درج آگهی های ش��رکت 
تعیین شد. داریوش صابری کلجاهی به کدملی 055650449 
و ورنی��کا مل��ک داودی به کدمل��ی 1815328576 به ترتیب 
ب��ازرس اصلی و علی الب��دل برای مدت 1 س��ال مالی انتخاب 
گردیدن��د. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 س��ال 
انتخاب گردیدند: جهانشاه ناظمیان به کدملی 0039582433 
بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ، خانمها نینا ناظمیان 
به کدملی 0070760561 بس��مت عضو و نائب رئیس ، پریناز 
پناه��ی به کدملی 0039166368 ، وی��دا ناظمیان به کدملی 
0070883505 و لی��ال ناظمیان ب��ه کدملی 4710315027 
بس��مت اعضای هیئت مدیره. ترازنامه و حس��اب سود و زیان 
منتهی به سال 1391 تصویب شد کلیه اوراق و اسناد تعهدآور 
از قبیل چک س��فته برات و عقود اس��المی و اوراق عادی کال 
با امضا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر ش��رکت و 
یا ب��ا دو امضا از پنج امضا هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت 

معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی تغییرات شرکت طوفان ماشین 
سهامی خاص به شماره ثبت 99451 

و شناسه ملی 10101434403

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 
1392/3/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- روزنامه کثیراالنتش��ارکیهان جهت درج آگهی های ش��رکت 
تعیین شد.

ترازنام��ه و حس��اب س��ود و زی��ان س��ال مال��ی منته��ی به 
1391/12/29 بتصویب رسید.

انوشیروان س��پهرآرا 0044234380 به س��مت بازرس اصلی 
و علی اکبر تاش��ک به ک م 4323177550 ب��ه عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت 1سال مالی انتخاب گردیدند.
مهدی گلستانیان 1285198522 بسمت رئیس هیئت مدیره- 
پریدخ��ت اندیش��ه 0038703778 به س��مت نائ��ب رئیس 
هیئت مدی��ره- مهران گلس��تانیان 0050744704 به س��مت 
مدیرعام��ل و مهرش��اد گلس��تانیان 0053861418- نیلوف��ر 
گلستانیان 0451395123 بس��مت اعضای هیئت مدیره برای 

مدت 2 سال انتخاب شدند.
امضای اوراق ، اس��ناد بهادار ، چکها، س��فته ها ، بروات و اسناد 
تعهدآور با امضای مهدی گلستانیان رئیس هیئت مدیره منفردا 
با مهر شرکت یا با امضای مشترک مهران گلستانیان مدیرعامل 

و یک نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی تغییرات شرکت ترمو کلور نو 
سهامی خاص به شماره ثبت 39581 

و شناسه ملی10101026025

اس��تناد صورتجلسه هیئت  به 
 1392/1/20 م��ورخ  مدی��ره 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
رزاق��ی  محمودرض��ا  آق��ای 
 0052592685 ش.م  ب��ه 
مؤسس��ه  طرف  از  بنمایندگی 
تأمی��ن درم��ان بس��یجیان به 
بجای   10100342160 ش.م 
آق��ای علیرض��ا حاتمی خ��واه 
ب��رای باقیمان��ده مدت تصدی 

هیئت مدیره تعیین گردید.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از 
جمله قراردادها س��فته بروات 
با امض��ای ثاب��ت مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره و در غیاب 
رئیس هیئ��ت مدیره با امضای 
مدیرعام��ل و یک��ی از اعضای 
هیئت مدی��ره هم��راه ب��ا مهر 
ش��رکت و امضای کلیه چکها 
و اس��ناد مالی ب��ا امضای ثابت 
مدیرعامل و مدیرمالی شرکت 
آق��ای مصطفی هم��ت زاده به 
ش.م 1639302603 و یک��ی 
از اعضای هیئت مدیره و س��ایر 
ب��ا  پرس��نلی  و  اداری  اوراق 
امضای مدیرعامل و یا جانشین 
وی همراه با مهر شرکت معتبر 

می باشد.

اداره ثبت شرکتها 
و مؤسسات 

غیرتجاری
سازمان ثبت 
اسناد و امالک 

کشور

آگهی تغییرات 
شرکت 

فروشگاه های 
زنجیره ای 

یاس نوین 
پارسه سهامی خاص 

به شماره ثبت 
 341783

و شناسه ملی 
 10300034189

به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی س��الیانه مورخ 
1392/3/11 و هیئت مدیره م��ورخ 1392/3/12 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: سازمان حسابرس��ی به شناسه ملی 10101136332 

بعنوان بازرس انتخاب گردید.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 

شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1391/12/30 

به تصویب رسید.
اعضای هیئت مدیره به شرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای محمدابراهیم منص��ور خاکی به کد ملی 0043934544 به 
نمایندگی از گروه توس��عه ملی به شناسه ملی 10101339590 
بعن��وان رئی��س هیئت مدی��ره، آقای خس��رو خواجه حس��نی  به 
کدملی 5839839329 به نمایندگی از ش��رکت آزادراه قزوین- 

زنجان به شناس��ه مل��ی 10101212507  بعن��وان نائب رئیس 
هیئت مدی��ره، آقای رضا منصوری به ک��د ملی 0602847265 به 
نمایندگی از ش��رکت ملی مس��کن و صنایع ساختمانی به شناسه 
مل��ی 10101015205 بعنوان مدیرعام��ل و عضو هیئت مدیره، 
آق��ای عبداله رفعت  به ک��د ملی 4819671391 ب��ه نمایندگی 
از ش��رکت مدیریت و س��رمایه گذاری بانک ملی ایران به شناسه 
ملی 10101274506 بعن��وان عضو هیئت مدیره، آقای مصطفی 
اس��دالهی  به کد ملی 5289910077 به نمایندگی از بانک ملی 
ایران به شناسه ملی 10861677542 بعنوان عضو هیئت مدیره. 
کلیه اس��ناد و مدارک تج��اری تعهدآور، س��فته و چکها با امضاء 
متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر 
و کلی��ه مکاتب��ات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و مهر ش��رکت 

معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت چاپ بانک ملی سهامی خاص
 به شماره ثبت 125300 و شناسه ملی 10101687420

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

  كيهان ورزشي قديمي ترين مجله ورزشي ايران 

شنبه هر هفته بصورت سراسري  منتشر مي شود

س�ازمان پارکها و فضای س�بز ش�هرداری کرج در نظر دارد جهت تأمین کفپوش 
بتنی فش�اری پروژه پارک جهان نما به مبلغ 2/160/000/000 ریال از کلیه اشخاص 
حقوقی )ش��رکتهای واجد صالحیت( اقدام نماید. از متقاضیان ش��رکت در مناقصه دعوت 
میگردد از تاریخ چاپ و انتشار آگهی مناقصه حداکثر بمدت ده روز کاری به نشانی استان 
البرز- کرج- عظیمیه- ضلع شمالی میدان استقالل- سازمان پارکها- طبقه همکف- دفتر 

امور پیمانها مراجعه و یا با شماره تلفن 32540303-0261 تماس حاصل نمایند.
الف- ش�رایط متقاضی: اساسنامه شرکت- آگهی تأسیس- آخرین تغییرات )روزنامه 
رس��می(- س��ایر مدارک ثبتی به انضمام حداقل سه سال س��ابقه کار مرتبط، ارائه کد 
اقتصادی- گواهی ارزش افزوده- ارائه تأییدیه مؤسس��ه اس��تاندارد یا سازمان تحقیقات 
س��اختمان و مس��کن- ارائه گواهی رضایت از ش��هرداری تهران یا کرج- ارائه تائیدیه 
آزمایشگاه معاونت فنی و عمرانی شهرداری کرج- داشتن پروانه بهره برداری از سازمان 

معدن و کارخانه الزامی می باشد.
ب- محل دریافت اس�ناد و قبول پیش�نهادات: محل دریافت اسناد امور پیمانها و 

قبول پیشنهادات دبیرخانه سازمان پارکها می باشد.
ج- شماره حساب: متقاضیان می بایست بابت شرکت در مناقصه مبادرت به ارائه ضمانتنامه 
بانکی به مبلغ 108/000/000 ریال یا اصل فیش واریزی بشماره حساب 100100100121 

بانک شهر شعبه عظیمیه 45متری کاج به نام شهرداری کرج اقدام نمایند.
د- مهلت ارائه و تحویل اس�ناد: حداکث��ر ده روز کاری از تاریخ درج آگهی و تاریخ 

بازگشایی پاکات اولین سه شنبه پس از عودت اسناد می باشد.
ه - نحوه پرداخت: حداقل مبلغ 50٪ از کل رقم قرارداد ترجیحا بصورت تهاتر با ملک 

)در مناطق دوازده گانه شهرداری( می باشد.
و- خری�د اس�ناد: باب��ت خرید اس��ناد مبل��غ 200/000 ریال به حس��اب ش��ماره 
100100100261 بانک ش��هر ش��عبه عظیمیه 45 متری کاج به نام ش��هرداری کرج 
واری��ز و اصل فیش واری��زی را همراه با معرفی نامه ممهور به مهر ش��رکت ارائه نماید. 
)با همراه داش��تن کارت اعتباری امکان واریز وجه در محل نیز میس��ر می باشد( همراه 

داشتن مهر شرکت جهت دریافت اسناد الزامی می باشد.
بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در 
اسناد مناقصه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد 
و هزینه درج دو آگهی توأمان به عهده برنده مناقصه می باش��د. ضمنا مش��روح ش��رایط 
مناقصه در اس��ناد درج می باشد که شرکت کنندگان می بایس��ت کلیه مدارک ارسالی را 
پ��س از اخذ با قی��د قبولی مهر و امضاء نموده و در پاکت های الک و مهر ش��ده تحویل 
نمایند و به پیشنهادات مشروط، مخدوش، نامفهوم و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

روابط عمومی سازمان پارکها
 و فضای سبز شهرداری کرج

شهرداری کرج
سازمان پارک ها و فضای سبز

آگهی مناقصه 
عمومی

park.karaj.ir

ش�رکت فوالد خوزس�تان درنظر دارد تعداد 200س�ت 
 ,1×300mm2 س�رکابل حرارتی مدل ریکم بیرونی
36kv موردنی�از خود را از طری��ق مناقصه عمومی یک 
مرحل��ه ای خری��داری نماید. ل��ذا از کلیه فروش��ندگان و 
ش��رکت های تأمین کننده که دارای تجارب مربوط و کافی 
باش��ند دعوت بعم��ل می آید که حداکث��ر ظرف مدت یک 
هفت��ه پ��س از تاریخ انتش��ار آگهی جهت دریافت اس��ناد 
مناقصه به نش��انی: اهواز کیلومت�ر 10جاده اهواز- بندر 
امام خمینی- شرکت فوالد خوزستان درب شماره سه 

فوالدسازی اداره خرید مواد مصرفی مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 31-2708130-0611 و 0611-2136182

www.ksc.irسایت اینترنتی
1- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 100،000،000ریال

2- نوع س�پرده: ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به 
حس��اب سیبا شماره 0102513186002 بانک ملی بنام 

شرکت فوالد خوزستان
3- آخری�ن مهل�ت تحوی�ل پ�اکات: روز دوش��نبه 

مورخ92/9/18 می باشد.
4- تاریخ گشایش پاکات: روز سه شنبه مورخ92/9/19 

ساعت 11:30 می باشد.

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای

نوبت اولشماره52-313751

روابط عمومی شرکت فوالد خوزستان

شرکت فوالد خوزستان

* »کریمی«،  مسافربر شخصی: مربیان مدرسه 
گفته اند مدرسه هیئت امنایی شده است و برای 

هزینه انجام بهینه سازی امور مدرسه
 180 هزار تومان کمک کنم. به آموزش و 

پرورش منطقه رفتم. گفتند این مبلغ را قسطی 
بپردازم. گفتم وضع مالی ام مساعد نیست. 


