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خان�واده یک�ی از اصلی تری�ن و مؤثرترین 
نهادهای اجتماعی اس�ت و اولین هسته زندگی 
اجتماعی بش�ر از خانواده آغ�از می گردد. از این 
رو تغییرات ارزش�ی در حوزه خانواده در جامعه 
نیز تأثیرگذار اس�ت و البته تغییر در عرصه های 
گوناگون جامعه اعم از فرهنگی و اقتصادی و... نیز 

در مناسبات خانوادگی تأثیرگذار است.
یک�ی از عرصه های�ی ک�ه در ای�ن س�الها 
دس�ت خوش تغیی�ر و تحوالت بس�یاری ش�ده 
فرزندآوری و روند رشد جمعیت است. باروری در 
جمعیت شناسی مفهوم مهمی قلمداد می شود و 

نباید از این موضوع مهم غفلت ورزید.
اهمیت ب�اروری برای جمعیت شناس�ان تا 
آنجاس�ت که آن را جزو وقایع چهارگانه حیاتی 
برمی ش�مارند و از آنجا ک�ه در افزایش یا کاهش 
جمعیت ب�ه طور مس�تقیم تأثیرگذار اس�ت به 
عن�وان مهم ترین عامل حرک�ت زمانی جمعیت 

شناخته می شود. 
براساس آمارها و مستندات رسیده، در حال حاضر، 
هرم س��نی جمعیت ایران در حال انتقال از جوانی به 
سالخوردگی است. بدین ترتیب اگر نقطه شروع کاهش 
اساس��ی و مس��تمر باروری در ایران را سال 1365 در 
نظر بگیریم، تا سال 1425 ساختار جمعیت ایران کامال 
سالخورده خواهد بود. منظور از نرخ باروی کل، تعیین 
تعداد فرزندانی اس��ت که جانش��ین والدین می شوند. 
طبق آمار س��ازمان ملل نرخ باروری در ایران در سال 
2010 کمتر از 8/1 گزارش ش��ده است. این در حالی 
است که حداقل نرخ جانشینی برای منفی نشدن نرخ 

رشد جمعیت در یک جامعه 1/2 برآورد شده است.
در گزارش پی��ش رو کلیدی ترین دالیل کاهش 
نرخ باروری و جمعیت مورد بررس��ی کارشناسان قرار 

می گیرد که با هم می خوانیم:
روند طبیعی هر خانواده 6 فرزند

تا نی��م قرن قبل، ام��ر فرزن��دآوری در جهان و 
بخصوص در کشور ما، شاکله طبیعی داشت و به طور 
متوسط، هر خانواده از میانگین شش فرزند برخوردار 
بود که در گذار به سوی مدرنیته، علل و عوامل فردی، 
فرهنگی و اجتماعی و مهم تر از همه سیاست های دیکته 
شده از سوی کشورهای غربی به سردمداران حکومت 
طاغوت و تبلیغات وس��یع در سطح شهرها و روستاها 
این روند را تغییر داد و روند معکوس و شتاب زده ای به 
خ��ود گرفت. به گونه ای که امروز فرزندآوری به عنوان 
یک چالش اجتماعی برای دهه های آتی قلمداد می شود 
و این تفکری القا شده از آن سوی مرزها و دست پرورده 
تفک��رات مس��موم و بیمار غربی ها و بیگانگان اس��ت. 
بیگانگانی که خود به اش��کال مختلف درصدد راه های 

تشویقی افزایش جمعیت در کشورشان می باشند.
در شرایطی که کش��ورمان به دلیل رویکردهای 
سیاسی و باورهای مذهبی و عقیدتی، گفتمان نوینی  
در عرصه بین الملل دارد و با مخالفت اساسی دشمنان 
نظام اس��المی مواجه اس��ت، منطق حکم می  کند که 
خطرات ناش��ی از تهدید جمعیت جدی انگاشته شود 
و آسیب شناس��ی و برنامه ریزی دقیقی در حوزه دالیل 
کاه��ش نرخ ب��اروری و راهکاره��ای افزایش جمعیت 

صورت گیرد. 

ضرورت بررسی 
افزایش نرخ باروری

 در ایران

رشد فرزندآوری= جامعه ای جوان و پویا

* یک جامعه شناس:  نرخ رشد جمعیت ما 1/3 و نرخ کلی باروری 
حدود 1/8 است اما اگر نگاه ما به افق دورتر باشد این نرخ رشد برای 
کشور مناسب نیست و اگر به همین منوال پیش رود، در سالهای 
آینده دچار مشکل خواهیم شد.

خانواده مهم ترین مؤلفه تحوالت جمعیتی
ازدواج بنیان خانواده و نقطه آغاز باروری به حساب 
می آید. باروری در ایران در طول س��ه دهه گذشته به 
طور چشمگیری کاهش یافته است وگرچه تحقیقات 
متعددی در زمینه تحوالت باروری در ایران انجام شده، 
اما تاکنون رابطه تغییرات خانواده و باروری کمتر مدنظر 

محققین قرار گرفته است.
دکتر فرشته روح افزا، معاون طرح و برنامه و تدوین 
سیاست شورای فرهنگی اجتماعی زنان که تحقیقات 
گس��ترده و وس��یعی را در خصوص رابط��ه تغییرات 
خانواده، باروری و بحران ساختاری خانواده و تأثیر آن 
بر کاهش نرخ باروری انجام داده اس��ت بر این مسئله 
تأکید می کند که خانواده یکی از مهم ترین مؤلفه های 
تحوالت جمعیتی است که نقش عمده ای در دگرگونی 
کمی و کیفی جمعیت هر کشور ایفا می کند از این رو 
سیاست های جمعیتی در کشورهای مختلف دنیا، عمدتا 
حول محور کاهش یا افزایش باروری اعمال می شود.«
دکتر روح افزا بر این باور است که زمانی که جوامع 
وارد دومین انتقال جمعیتی می ش��وند، نظام ارزش و 
نگرش��ی آنها بویژه در زمینه ازدواج، تشکیل خانواده و 

ارزش فرزندان تغییرات اساسی می یابد، در این مرحله 
شکل سنتی تشکیل خانواده، تعریف سنتی نقش زنان 
و مردان در خانه و تعهدات و قیود خانوادگی نیز تغییر 
خواهد کرد و این به علت حضور بیشترزنان در آموزش، 
اشتغال و شیوع ارزشهای اجتماعی طبقه متوسط غرب 

در جوامع در حال توسعه است.«
دکت��ر روح اف��زا می گوید: »افزایش س��ن ازدواج 
وتمایل کمتر به تشکیل خانواده، افزایش ناسازگاری های 
زوجی��ن، افزای��ش طالق، کاهش نرخ ش��یوع ازدواج، 
افزایش نرخ تجرد قطعی، تمایل کمتر به داشتن فرزند 
و برعکس تمایل بیش��تر به خودشکوفایی فردگرایانه، 
حت��ی گرایش های مردس��تیزی در بین زنان بیش��تر 
می شود و تمام این تغییرات پتانسیل فرزندزایی را در 

اینگونه جوامع کم خواهد کرد.«
ب��ه اعتق��اد وی تح��والت خزن��ده و تدریج��ی 
شاخص های تجرد، ازدواج و طالق گویای این واقعیت 
اس��ت که زمینه های ساختاری فرزندزایی در ایران رو 

به تضعیف است.
از وی در خصوص عواملی که بر بحران ساختاری 
خانواده که بر نرخ باروری تأثیرگذار هس��تند س��ؤال 
می کنم، وی این عوامل را ش��امل افزایش سن ازدواج، 
افزایش آمار طالق، افزایش نرخ تجرد قطعی و افزایش 
عدم تمایل به فرزندآوری بر می شمرد و می گوید: »از 
بعد جمعیت شناسی وقتی که سن ازدواج باال می رود، 
ب��ه تبع آن کاهش ب��اروری نیز اتفاق می افتد، چرا که 
باروری یک دوره خاص دارد ضمن آنکه تولیدنس��ل و 
نیز پرورش نیروی کار و تأثیرش در اقتصاد مؤثر است. 
بنابراین از نظر علم جمعیت شناسی هرچه سن ازدواج 

باالتر می رود، میزان باروری کاهش می یابد.«
افزایش سن ازدواج و کاهش باروری

براس��اس آمارهای رسمی افزایش س��ن ازدواج 
در مناطق ش��هری، بیش��تر از مناطق روستایی است 
و در خانواده های مرفه بیش��تر از خانواده های با سطح 
اقتصادی پایین تر بوده است. در شرایط فعلی افزایش 

سن ازدواج بر فرزندآوری تأثیر بسزایی دارد.
براساس آمار منتشر شده از سوی دفتر اطالعات 
و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال، سهم ازدواج های 
باالی 35 س��ال برای م��ردان و ازدواج های باالی 30 
س��ال برای زنان در آمارهای س��الهای اخیر همچنان 
روب��ه افزایش اس��ت. به طوری که س��هم ازدواج های 
باالی 30 س��ال ب��رای زنان از 6/3 در س��ال 84 و از 
10/5 در سال 90 به 11/2 در سال 91 افزایش یافته 

و س��هم ازدواج های باالی 35 سال برای مردان نیز از 
8/6 درصد در س��ال 90 به 8/8 در س��ال 91 افزایش 
یافته است که به اعتقاد خانم دکتر روح افزا تمام اینها 
عالئم هشداردهنده ای هم برای مردم و هم مسئوالن 
امر است که باید همه نسبت به آنها حساس و احساس 

مسئولیت داشته باشند.
کاهش تعداد باروری به دلیل تبلیغات

طی سالهای گذش��ته بهترین سن باروری برای 
زنان 20 ت��ا 35 اعالم و بارداری های باالتر یا پایین تر 
از این سن، بارداری های باال با ریسک باال برای مادر و 
کودک عنوان می شد، به گونه ای که تقریبا اغلب زنان 
برای فرزندآوری در س��نین باالی 35 سال یا زیر 20 
سال دچار نگرانی بودند و این در حالی است که طبق 
نظر س��ازمان بهداشت جهانی سن باروری زنان 15 تا 

49 سال است.
بارداری در سن باال

مریم اس��دی که خود دو فرزند 7 و 4 ساله دارد 
بااظه��ار عالقه مندی خود و همس��رش برای داش��تن 
فرزندان بیش��تر از خاطرات مادر بزرگ مرحومه خود 
برایمان می گوید و اینکه در سن 70 سالگی خداوند یک 
پسر به او عطا کرد. از خانم اسدی می پرسم مادر بزرگ 
ش��ما چند س��ال عمر کرده و چند عمو و عمه دارید؟ 
کم��ی تأمل می کند و در ذهنش آنها را می ش��مرد و 
می گوید: »3 عمو و یک عمه دارم و متأس��فانه س��ال 
گذش��ته مادربزرگم در سن 117 سالگی عمرش را به 
ش��ما داد. ولی مادربزرگم به غیر از این 5 اوالد، 7-6 
اوالد خود را در س��ن کودکی از دس��ت داده بود و کال 

تعداد بارداری های او 12 بار بوده است.«
نظر او را در مورد تبلیغات وس��یعی که می گویند 
در سن 35 سالگی به بعد نمی توان باردار شد می پرسم، 
می خن��دد و می گوید: » ما که دیدیم مادربزرگمان در 
س��ن 70 سالگی بچه دار ش��د و حتی مادر خودم هم 
برادرم را در سن 60 سالگی به دنیا آورد. به نظرم این 
حرفها برای ترس��اندن زوج های جوان از بچه دار شدن 
اس��ت و البته دوستانم را می بینم که خیلی کورکورانه 
تح��ت تأثی��ر فیلم ها و س��ریال های ماه��واره ای قرار 
گرفته اند و از بچه دار ش��دن در سن حتی 30 سالگی 

هم وحشت دارند!«
سن ایمن برای باروری

به گفته یکی از کارشناسان دفتر آموزش و ارتقای 

سالمت وزارت بهداشت، اعالم سن ایمن برای باروری 
بین 20 تا 35 س��ال از سوی سازمان بهداشت جهانی 
با توجه به ش��رایط دهه 60 ایران بوده است و در واقع 
راهی برای کاهش نرخ جمعیت بوده اس��ت که در اثر 
تبلیغات ش��دید متأسفانه در این سالها در ذهن مردم 

جا باز کرده است.
خانم علی آبادی در گفت وگو با گزارش��گر کیهان 
اضاف��ه می کند: »براس��اس اس��تانداردهای س��ازمان 
بهداشت جهانی، سن باروری در کشورهایی که از سطح 
مراقبت های بهداشتی باالیی برخوردارند بین 15 تا 49 

سال تعیین شده است.«
این کارش��ناس دفتر آموزش و ارتقای س��المت 
وزارت بهداش��ت ضمن آنکه خیل��ی تمایلی به عنوان 
نام��ش به صورت کامل ندارد می گوید: »امروزه از یک 
سو توصیه بعضی از مشاوران تنظیم خانواده به زوجین 
این است که 2 الی 5 سال اول بچه دار نشوید از سوی 
دیگر برخی پزش��کان نیز توصیه می کنند که بین هر 
دو فرزند اقال 3 تا 5 سال فاصله وجود داشته باشد و از 
طرف دیگر سقف بارداری نیز 35 سال تبلیغ می شود، 
بنابرای��ن به دنیا آوردن بی��ش از 2 الی 3 فرزند برای 

یک مادر مقدور نمی باشد، ما معتقدیم در این خصوص 
اطالعات صحیح باید به مردم داده ش��ود و پشت پرده 
بسیاری از این سفارش های به ظاهر خیرخواهانه مجامع 
بین المللی اما با اهداف خاص، برای مردم بازگو شود.«

حمایت از زوج های جوان و نابارور
علی رغ��م آنکه در خالل س��ال های اخیر همواره 
هش��دارهایی نس��بت به کاهش زاد و ولد در کشور و 
پیرشدن جمعیت مطرح شده که بسیاری از کارشناسان 
بدرستی آن را حاصل تداوم سیاست کنترل جمعیت در 
دهه 60 عنوان می کنند ولی این معضل با راهکارهایی 
اصولی و اطالعات صحیح به خانواده ها و حمایت بیشتر 

مسئوالن از زوج های جوان قابل جبران است.
مرتضی ابرقویی، کارش��ناس مسائل اجتماعی در 
گفت وگو با گزارشگر کیهان حمایت از زوج های نابارور، 
ورود بیمه ها به سیاس��ت های جدید جمعیتی و رفع 
قوانین محدودکننده را مهم ترین و سریع ترین راهکار 
برای افزایش جمعیت برمی شمرد و می گوید: »به طور 
میانگین 20 درصد زوجهای کش��ور نابارورند، عددی 
بزرگ که برخی کالن ش��هرها چ��ون اصفهان به 25 
درصد می رس��د و به شدت نگران کننده است و کمتر 

مورد توجه قرار گرفته است.«
وی می گوید: »برنامه های حمایتی بیمه مرکزی 
وضعی��ت بیمه ب��رای حل معضل کاهش نرخ رش��د 
جمعی��ت از طریق ارائه خدم��ات بیمه های ناباروری 
با توجه به باال رفتن ش��یوع این مس��ئله در کشور و 
هزینه های س��نگین درمان، می تواند راهکار مناسبی 
برای اعمال سیاس��ت های جدی��د جمعیتی دولت در 

کشور باشد.«
ایران اسالمی با جمعیتی پویا، بالنده و بانشاط

پایه های اصلی اقتدار هر کشور، بر اقتدار فرهنگی، 
اقتص��ادی و علم و دانش آن اس��توار اس��ت که وجود 
جمعیتی پویا، توانا، بالنده، با نش��اط و ش��اداب حتما 
الزمه س��ه اصل مذکور منشا اقتدار می باشند و بر این 
اس��اس مقام معظم رهبری، سیاست های جمعیتی را 
طبق آیین نامه ابالغ شده به تمامی سیستم های اجرایی 
کش��ور ابالغ کردند و حرکت ما نیز باید براس��اس این 

سند باالدستی باشد.
دکتر فرامرز قدمی جامعه شناس و استاد دانشگاه 
پی��ام نور در گفت وگو با گزارش��گر کیهان ضمن بیان 
مطلب فوق بر این مس��ئله تاکید می کند : »باید افق 
دوردستی را برای ایران اسالمی ترسیم کرده و براساس 

آن سیاست ها و برنامه های خود را تدوین کنیم.«
وی ب��ا اش��اره به ض��رورت تغییر سیاس��ت های 
جمعیتی کش��ور می گوید:  »امروز بالغ بر 78 میلیون 
نفر در کش��ور زندگی می کنند و نرخ رشد جمعیت ما 
حدود 1/3 و نرخ کلی باروری ما حدود 1/8 می باش��د. 
اما اگر نگاه ما به افق دورتر باش��د این نرخ رشد برای 
کشور ما مناسب نیست و اگر به همین منوال پیش رود 
در سال های آینده مطمئنا دچار مشکل خواهیم شد.«
دکت��ر قدمی با اش��اره به اینک��ه در حال حاضر 
جمعیت جوان ما 25 درصد می باشد که در سال 2050 
به 15 درصد می رسد، می گوید: »این کاهش جمعیت 
جوان س��بب کاهش شتاب، بالندگی، تالش و پویایی 
در جامعه می باشد، بنابراین اقدامات مسئوالن باید در 

راستای پیشگیری از این وضعیت باشد.«
به او می گویم پیشنهاد شما به مسئوالن چیست 
که وی در ابتدا ضمن اش��اره به عوامل متعدد مؤثر در 
کاهش نرخ باروری جامعه نظیر توس��عه شهرنشینی، 
اش��تغال زنان، تحصیالت عالیه و ... به سؤالم این طور 
پاسخ می دهد: »این نرخ باروری برای یک جامعه سالم 
و پیشگام اصال مناسب نیست و اگر همین روند ادامه 
یابد ما نیز مثل کشورهای توسعه یافته با یک جمعیت 
سالمند و مشکالت عدیده آنان نظیر بیماری های مزمن 
سرطانها و هزینه ها سنگینی که به نظام سالمت تحمیل 

می شود مواجه خواهیم شد.«
وی با اشاره به توجه ویژه مسئوالن ارشد کشور و 
سیاستگذاران سالمت به موضوع ارتقای نرخ باروری، 
کاهش عوامل مؤثر در کاهش نرخ باروری در کش��ور 
را الزمه همکاری س��ایر ارگانها و کاری بین بخش��ی 
و فرابخش��ی در کش��ور عنوان کرد و تاکید می کند: 
»اراده ای که در کشور در این راستا شکل گرفته است 
باید دنبال ش��ود و ضروری اس��ت ارگان های مختلف 
در راس��تای سیاس��ت های جمعیتی باالدستی ابالغ 
ش��ده اقدامات الزم را برای ایج��اد یک جامعه بالنده 

انجام دهند.«

* دکتر فرشته روح افزا، معاون طرح 
و برنامه و تدوین سیاست شورای 
فرهنگی اجتماعی زنان: »تحوالت 

خزنده و تدریجی شاخص های تجرد، 
ازدواج و طالق گویای این واقعیت است 
که زمینه های ساختاری فرزندزایی در 

ایران رو به تضعیف است.«
* * *

* سهم ازدواج های باالی 35 سال برای مردان و ازدواج های باالی 
30 سال برای زنان در آمار سالهای اخیر همچنان رو به  افزایش 
است و این افزایش سن ازدواج تأثیر بسزایی در کاهش
 نرخ باروری دارد.

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1393/4/31 و تاییدی��ه ش��ماره 132581 مورخ 93/7/14 

وزارت تع��اون تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د: صورتهای مالی 

س��ال 92 ب��ه تصوی��ب رس��ید. آق��ای غالمرض��ا عبدالهی 

کدمل��ی 0056804318، آقای محمدباقر خداش��ناس کد 

مل��ی 6519571903 و آق��ای داری��وش ش��یخی کد ملی 

2559546221 ب��ه عنوان اعضا هیئ��ت تصفیه برای مدت 

یک سال انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولیدی 
توزیعی تکوا به شماره ثبت 128148 

و شناسه ملی 10101715330

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

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1393/6/22 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

سیدمحمود س��عادتمند کد ملی 0035490217 به سمت 

رئی��س هیئت مدیره، زهرا بهنوا ک��د ملی 0031092322 

به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد آراسته کد ملی 

0039618171 به س��مت مدیرعامل برای مدت دو س��ال 

انتخاب شدند. کلیه اسناد مالی و حقوقی با امضاء مدیرعامل 

و مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت ایران کانش مهندسان مشاور 
سهامی خاص به شماره ثبت 88436 

و شناسه ملی 10101328425

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1393/8/10 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:

آقای سید مرتضی شاهرکنی با کد ملی 1753931207 به جای 

آقای محمداسماعیلی بصیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت 

تص��دی هیئت مدیره انتخاب گردی��د و در نتیجه ترکیب هیئت 

مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران به شرح زیر می باشد:

خانم لیلی بهرامی ک.م 0067355269 به س��مت رئیس هیئت 

مدیره

آق��ای داود توکل��ی ک.م 1532047479 به س��مت نائب رئیس 

هیئت مدیره

آقای محمداسماعیلی بصیر ک.م 0385333005 به سمت عضو 

هیئت مدیره

آقای س��یدمرتضی ش��اهرکنی ک.م 1753931207 به س��مت 

مدیرعامل

کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور و عادی ش��رکت با امضای 

مدیرعام��ل و یک��ی از اعضاء هیئ��ت مدیره متفقا هم��راه با مهر 

ش��رکت و در غیاب مدیرعامل ب��ا امضای دو نفر از اعضای هیئت 

مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن نطنز 
سهامی خاص به شماره ثبت 427352 

و شناسه ملی 10260054765 

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

اس��تناد صورتجلس��ه  ب��ه 
م��ورخ  مدی��ره  هیئ��ت 
1393/5/1 و نامه ش��ماره 
932/15/118812 م��ورخ 
تع��اون،  وزارت   93/5/26
اجتماع��ی  رف��اه  و  کار 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
رش��وند  غالمرض��ا  آق��ای 
0052760091 به س��مت 
مدیرعامل برای مدت زمان 
تعاونی  ش��رکت  باقیمانده 

انتخاب گردید.
اس��ناد  و  قراردادها  کلی��ه 
به��ادار  اوراق  و  تعه��دآور 
امض��اء  دو  ب��ا  ش��رکت 
مدیرعامل  رشوند  غالمرضا 
به عن��وان دارن��ده امضای 
علیرض��ا  آق��ای  و  ثاب��ت 
فرام��رزی 0384657133 
رئیس هیئت مدیره همراه 
تعاونی  ب��ا مه��ر ش��رکت 
دارای اعتب��ار خواهند بود 
و در غی��اب رئی��س هیئت 
مدیره امضای خانم س��میه 
 0069740364 رس��تمی 
نائب رئی��س هیئت مدیره 
معتب��ر اس��ت. همچنی��ن 
اوراق عادی شرکت تعاونی 
با امض��اء مدیرعامل و مهر 

شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت 
تعاونی خدمات فنی 
مهندسی و پشتیبانی 

بعثت نیرو تهران 
به شماره ثبت 

333276 و شناسه ملی 
10103709379

سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری 

تهران

1- نام مزایده گزار: دادگستری کل استان تهران
2- موضوع مزایده: فروش 53 دستگاه خودروی انواع سواری پژو و 

پیکان به شرح مندرج در اسناد مزایده
3- محل دریافت اس�ناد مزایده: تهران- میدان ارگ- جنب کاخ 
گلس��تان- س��اختمان ش��ماره 2 قوه قضائیه- حوزه معاونت اداری و 
مالی دادگس��تری کل اس��تان تهران ط 4 )دبیرخان��ه معاونت اداری 

و مالی(
4- تاریخ فروش اس�ناد مزایده: از روز یکش��نبه مورخ 93/9/23 

الی روز دوشنبه مورخ 93/10/1
5- هزین�ه تهی�ه: مبل��غ 200/000ریال به ص��ورت واریز وجه به 
حس��اب 108 خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران قابل 

پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران
6- میزان س�پرده ش�رکت در مزایده: مبل��غ 5/000/000 ریال 
برای هر دس��تگاه خودرو به صورت واریز نقدی به حس��اب ش��ماره 
2171299005000 س��پرده دادگستری کل استان تهران نزد بانک 
ملی شعبه کاخ یا ضمانت نامه بانکی طبق نمونه ضمیمه اسناد مزایده 

به همین مبلغ می باشد.
7- مهلت قبول پیش�نهادات: تا پایان س��اعت اداری روز ش��نبه 

مورخ 93/10/13
8- زمان و محل بازگش�ایی پیشنهادات: زمان بازگشایی پاکات 
روز یکش��نبه مورخ 93/10/14 راس س��اعت 10/30 صبح در محل 

دادگستری کل استان تهران به نشانی فوق الذکر.
9- مزایده گزار نسبت به قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
10- مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه از تاریخ تحویل پیشنهاد می باشد.

11- شرکت کارکنان دولت در مزایده آزاد است.
12- مزایده گران می توانند در ساعات اداری )ساعت 15-9( از تاریخ 
93/9/30 لغای��ت 93/10/12 از خودروه��ای م��ورد مزایده در محل 
خیابان دکتر ش��ریعتی، باالتر از تقاطع میرداماد، جنب پمپ بنزین، 

انبار دادگستری کل استان تهران مراجعه و بازدید نمایند.

»فراخوان عمومی مزایده«
فروش خودروهای سواری مازاد بر 
احتیاج دادگستری کل استان تهران 

آذرماه 1393

دادگستری کل استان تهران

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی 
مناقصه گران مناقصه 

شماره )93/7(

روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن

شرحردیف

نام دستگاه  مناقصه گزار: اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن1

موضوع مناقصه: راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی، کلیه عرصه و 2
اعیان اماکن اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن و بنادر تابعه )چمخاله و کیاشهر(

نوع گواهینامه، رشته و پایه مورد نیاز: رشته تاسیسات و تجهیزات پایه 35

مهلت، محل و نحوه دریافت اسناد استعالم ارزیابی:4

مهلت دریافت اسناد: از روز یکشنبه مورخ 93/9/23 تا روز شنبه مورخ93/10/6 1-4

محل و نحوه دریافت استعالم ارزیابی کیفی مناقصه:2-4

محل دریافت3-4
حضوری:

اداره کل بن��ادر و دریانوردی اس��تان گیالن � بن��در انزلی - خیابان 
شهید مصطفی خمینی- ساختمان اداری جدید - طبقه دوم - امور 
حقوقی و قراردادها. با همراه داشتن 1- معرفی نامه کتبی 2- تصویر 
گواه��ی صالحی��ت پیمانکاری معتب��ر 3- اصل رس��ید بانکی بابت 

دریافت استعالم ارزیابی کیفی

از طریق 4-4
اینترنت:

 ،)www.IETS.mporg.ir( :پایگاه ملی اطالع رس��انی مناقصات به نشانی
در صورتی که به هر دلیل، اس��ناد مذکور از طریق ش��بکه اینترنت 
بصورت ناقص، نامرتب و... توس��ط مناقصه گر دریافت، تکمیل و ارائه 
شود عواقب و مس��ئولیتهای ناشی مترتب برعهده مناقصه گر بوده و 
مناقصه گزار هیچگونه مس��ئولیتی در این خصوص نخواهد داش��ت. 
دریافت کنندگان اس��ناد باید بهای دریافت اسناد )مندرج در بند 9( 
را در مهلت مقرر در بند )4-1( به حس��ابهای مربوط واریز نموده و 
فی��ش مربوطه را در زمان تحویل پاکات به امور حقوقی و قراردادها 
تحوی��ل دهند، واریز فی��ش بانکی پس از زمان تعیین ش��ده مورد 

قبول نخواهد بود.

5

نش�انی محل، مهلت و نحوه تس�لیم پاکت اس�ناد ارزیابی کیفی: مناقصه گران 
باید اس��ناد ارزیابی تکمیل ش��ده خود را به همراه مس��تندات از آخری��ن روز توزیع 
اس��تعالم روز شنبه مورخ 93/10/6 به مدت 14 روز تا ساعت 4:30 1 روز شنبه مورخ 
93/10/20 به دبیرخانه اداره کل واقع در طبقه همکف ساختمان اداری جدید، تسلیم 

و رسید دریافت نمایند.

6
مقدار ی�ا بر آورد اولیه )تقریبی( موضوع مناقص�ه: مبلغ 9/000/000/000 )نه 
میلیارد( ریال بر مبنای فهرس��ت بهاء ابنیه و تاسیس��ات مکانیکی و برقی سال 1393 
ب��ه همراه تجهیز کارگاه، بابت ارایه خدمات نگهداری، پیش بینی خرید قطعات یدکی 

و ارایه خدمات موردی

هزینه های فراخوان: به عهده برنده مناقصه می باشد.7

8

بررسی استعالم ها: تاریخ گشایش پاکات و بررسی اولیه استعالمها ساعت )15( روز 
ش��نبه مورخ 93/10/20 میباش��د. دس��تگاه مناقصه گزار حداقل 10 روز پس از تاریخ 
مذکور و بررسی اس��ناد اس��تعالم های ارزیابی کیفی پیمانکاران، اسامی مناقصه گران 
پذیرفته ش��ده و واجد ش��رایط )فهرس��ت کوت��اه( را به آنها اعالم نم��وده، تا در زمان 
مقتضی جهت دریافت اس��ناد مناقصه اقدام نمایند. بدیهی است که دریافت تکمیل و 
تحویل اس��تعالم ارزیابی به همراه مدارک مربوط توسط مناقصه گران هیچگونه حقی 
برای آنها جهت دریافت اس��ناد مناقصه ایجاد ننم��وده و همچنین مدارک تحویلی به 

هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.

9
بهای دریافت اس�ناد استعالم ارزیابی کیفی: مبلغ 300/000 )سیصد هزار( ریال 
بش��ماره حساب الکترونیکی سیبا 2176454401004 و مبلغ 24/000 ریال )بیست 
و چهار هزار( ریال به ش��ماره حساب الکترونیکی سیبا 2176454402002 نزد بانک 

ملی وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود.

10

نش�انی دس�تگاه مناقصه گزار: اداره کل بنادر و دریانوردی اس��تان گیالن - بندر 
انزل��ی - خیاب��ان ش��هید مصطفی خمین��ی - س��اختمان اداری جدید - کدپس��تی 
77171-43156 ش��ماره تلفن مرکز مخابرات مناقصه، 9-44424005 خارج استان 
9-01344424005 ام��ور پیم��ان و رس��یدگی داخل��ی 9722-9330 امور حقوقی 
و قرارداده��ا داخل��ی 9406 نماب��ر داخ��ل اس��تان 44423902 نمابر خارج اس��تان 

01344423902

سازمان بنادر و دریانوردی
نوبت اولاداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن
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