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اگر باور می داشــتید که تنها ربع تا نیم 
ساعت ورزش روزانه چقدر در روحیه شما 
برنامه  در  هیــچ گاه  دارد،  مثبت  تأثیرات 
روزانه خویش نادیده اش نمی گرفتید. همین 
امروز پالســتیک قرص ها و داروها را کنار 
گذاشته و به پیاده روی تند از خانه تا محل 
کار و بالعکس روی بیاورید. چنان چه مسیر 
طوالنی است بخشــی از راه را پیاده روی 
داشته باشــید. اگر بازنشسته اید صبح ها 
به پارک محله رفتــه و نرمش صبحگاهی 
با سایر دوستانتان تجربه کنید. زندگی  را 
زیباست و یکی از زیبایی های بی شمار آن 
داشتن سالمتی در ســایه ورزش روزانه و 
همگانی است. می گویید نه، پس از خواندن 
این گزارش یک بار تجربه اش کنید تا دیگر 

هیچ وقت نادیده اش نگیرید.
انجام فعالیت های جسمانی به مدت30 دقیقه 
در 5 روز هفته و یــا20 دقیقه در3 روز از هفته 
می تواند در سالمتی افراد تأثیر بسیار مهمی  داشته 
باشد و موجب پیشگیری از بسیاری از بیماری ها 
شــود. افراد در هر رده سنی و با هر جنسیتی از 
فعالیت های جسمانی فواید بسیاری خواهند برد. 
فعالیت های جسمانی منجر به کاهش مرگ و میر 

و جلوگیری از توسعه بیماری ها می شود.
محققان بنیاد بین المللی پیشگیری و کنترل 
دیابت معتقدند تمرینات ورزشی برای افراد دیابتی 
و حتی افرادی که در معرض خطر ابتال به دیابت 

نگاهی به اهمیت ورزش همگانی و تأثیر آن 
بر سالمتی روح و جسم- بخش دوم

ورزش روزانه ضامن سالمتی و نشاط
 در پیچ و خم های زندگی

هستند، بسیار مفید است، به طوری که افراد در 
معرض خطر با تمرینات منظم ورزشی می توانند 
از بروزدیابت تا حد زیادی جلوگیری کنند و در 
افراد مبتال به دیابت انجام تمرینات ورزشی کمک 
زیادی به کنتــرل وزن، تعادل بهتر قند خون، 
کاهش نیاز به داروها و انســولین، متعادل نگه 
داشتن چربی خون و کاهش ابتال به بیماری های 

قلبی و عروقی می کند.
تأثیرات ورزش روزانه

مریم ســعدیان یک خانم خانه دار می گوید: 
»من فکر می کنم که ورزش بســیار مهم است. 
هرگاه که من دچار اســترس می شوم، به سالن 
ورزش مــی روم و ورزش می کنم و وقتی از آنجا 

خارج می شوم احساس بهتری دارم.«
رضا حســینیان یک استاد دانشگاه می گوید: 
»ورزش و مراقبت مطلوب از خودمان، از اجزا مهم 
برنامه زندگی ما محسوب می شوند. من و همسرم 
بطور منظم ورزش می کنیم و نه تنها ورزش هایی 
جهت افزایش قدرت و بهبود وضعیت قلبی عروقی 
انجام می دهیم، بلکه همچنین انعطاف پذیری و 
دامنــه حرکت عضالت خودمــان را هم افزایش 
می دهیم. این امر به شکل امیدوارانه ای ما را برای 

سال های باقیمانده عمر سالم نگه می دارد.«
زهرا منصــوری یک دبیر آموزش و پرورش 
می گوید: »پزشــک به من گفته که فشار خون 
شــما اندکی باال اســت. آن موقع من در مورد 
ورزش روزانه نظیر آنچه که اکنون فکر می کنم، 
تصوری نداشتم. از آن زمان به بعد من وزن خود 

را کاهش دادم و اکنون بدنم در وضعیت مناسبی 
قرار دارد. من به واقع مواظب آنچه که می خورم 

هستم و 7- 5 روز در هفته ورزش می کنم.«
حبیب اهلل مجد یک راننده تاکسی با امیدی 
که در کالمش موج می زند، می گوید: »من دچار 
اضافه وزن بودم. پزشک به من گفت که اگر من 
این روند را ادامه دهم دچار افزایش فشار خون 
و کلســترول باالی خون می شوم. من به محض 
اطــالع از این موضوع و آگاهی از این مطلب که 
هیچ کس جز خودم از من مراقبت نخواهد کرد، 
شــروع به تغذیه بهتر و ورزش کردم. هر روز از 
شنبه تا چهار شنبه به باشگاه می روم. من به یک 
کالس می روم و با وزنه و دســتگاه کار می کنم. 
زمانی که به باشــگاه می روم احســاس جوانی 
بیشتری می کنم، به گونه ای که احساس می کنم 
هرکاری را می توانم انجام دهم. نمی توانم تفاوت 
این حالت با نشــاط خود را با زمانی که باشگاه 
نمی رفتم، توصیف کنم، فقط می توانم بگویم که 

اراده ام با ورزش دو چندان شده است.«
فاطمه حمیدی یک معلم باز نشسته برایمان 
می گوید: »ما بطور منظم ورزش می کنیم، البته 
نه در حداکثر توانمان، بلکه هر اندازه که بتوانیم. 
در خانه وزنه و دو چرخه ثابت وتردمیل داریم. 

پسر من فوتبال بازی می کند.«
تابستان و تأثیر خانواده
 در مشارکت ورزشی

در ایام داغ تابستان و فرصت طالیی فراغت 
فرزندان می توان در خنکای نســیم بعد از ظهر 

زیر ســایه درختان پارک محله با ورزش همگانی 
خاطرات دلنشینی برای اعضای خانواده خود رقم 
بزنیم، با هم بــودن را بیش از پیش تجربه کرده 
و سالمتی اعضای خانواده مان را با نهادینه کردن 
ورزش تأمیــن کنیم. البته تحقق این مهم نیاز به 
این دارد که در گام نخســت خودمان به تأثیرات 
معجزه آسای ورزش باور داشته و در گام دوم تنبلی 
را از خود رانده و به مســیر ورزش کردن در کنار 

همه اعضای خانواده با هر گروه سنی در آییم. 
وحیــد روزبهانی یک مربــی ورزش برایمان 
توضیح می دهد: »مطالعات اخیر نشان داده است که 
تغییر دادن ورزش خانوادگی به بازی باعث افزایش 
انگیزه افراد خانواده  برای ورزش کردن می شــود. 
مطالعاتی که ارتباط بیــن چاقی مفرط، فعالیت 
فیزیکی و بیماری های قلبی- عروقی را بررســی 
کرده اند، نشــان داده اند که بیشتر افراد در جامعه 
بــه اندازه کافــی ورزش نمی کنند. برای حل این 
مشکل خانواده ها می توانند ورزش روزانه را به یک 
بازی و سرگرمی  خانوادگی تبدیل کنند تا تمامی 
 افراد خانواده  میزان فعالیت الزم را کسب کنند.«

این مربی ورزش ادامه می دهد: »اســتفاده از 
اپلیکیشــن های مربوط به سالمت می تواند مفید 
باشد، افراد خانواده  می توانند در میزان پیاده روی 
و فعالیــت روزانه با هم رقابت کنند. بررســی ها 
نشــان داده اســت خانواده هایی که ورزش را به 
یک سرگرمی  خانوادگی تبدیل می کنند، در طول 
روز 1700 قدم بیشتر راه می روند که میزان قابل 

توجهی است.«
وی در تکمیــل صحبت هایــش می گویــد: 
»خانواده ها در ایام فراغت تابستانی فرزندان خود 
می توانند برای بیشــتر باهم بودن و فعالیت های 
ورزش در قالب بازی های ورزشی بهره زیادی ببرند. 
بخش عمده سالمت فرزندان ما در آتیه شان ارتباط 

مســتقیم با این گونه فعالیت ها و ارتباط روحی و 
ورزشی بین اعضای خانواده دارد. فرزندانی که با 
والدین خود بیشتر وقت می گذرانند، بیشتر حرف 
می زنند و بیشــتر بازی و فعالیت ورزشی دارند، 
بدون شک در آینده با مشکالت روحی و جسمی 
 کمتری مواجه می شــوند. بنابراین مغتنم است 
که خانواده ها دور هم  نشینی در بعد از ظهرهای 
تابستان در فضای سبز را جدی بگیرند و برای آن 

در برنامه روزانه خود جایی باز کنند.« 
رفع مشکالت روحی و روانی

 با ورزش روزانه
آیا ورزش تنها بر جســم شــما تأثیر دارد؟ 
پاسخ منفی است. یک ضرب المثل مشهور ایرانی 
می گوید: عقل سالم در بدن سالم است. بنابراین 
ورزش عالوه بر تأمین ســالمت جسم، از طریق 
تأثیر بر فعل و انفعاالت شــیمیایی بدن بر روی 

عملکرد مغز و خلق و خوی ما تأثیرگذار است. 
اگرچــه این بیماری هیچ درمانــی ندارد، اما 
ورزش تمرکز را بهبود می بخشد. ورزش بطور موقت 
میزان دوپامین را افزایش می دهد و در نتیجه مشابه 
داروهایی مانند »ریتالین« عمل می کند. عالوه بر 
آن، بخشی از مغز را که موظف به گرفتن تصمیمات 
و کنترل ضربه و تکانه هاســت )impulse( تحریک 
می کند. ورزش اضطراب به وجود آمده بر اثر)بیش 

فعالی( ADHD را از بین می برد.
ســیما نادریان یک متخصــص بیماری های 
روان تنی برایمان توضیح می دهد: »بزرگساالن 
می توانند از هر نوع ورزشی بهره ببرند، اما کودکان 
بهتر است به ایروبیک و ورزش های تیمی که اعتماد 

به نفس را افزایش می دهد، بپردازند.«
وی در ادامه می گوید: »ورزش، جریان خون 
بــه مغز را تحریک می کند و با رفع عوامل ایجاد 
مشکالت قلبی مانند کلسترول باال و سفت شدن 

رگ ها، مانع لخته شدن خون می شود. مغز سالم 
به یک قلب ســالم نیاز دارد. بررســی ها نشــان 
می دهد بزرگساالنی که به ورزش می پردازند، در 
تســت حافظه، توجه، تصمیم گیری، انجام چند 
کار با هم و برنامه ریزی، امتیاز بهتری به دســت 
می آورنــد. بهترین ورزش بــرای تقویت حافظه 
تکرار کار هماننــد یادگیری یک مهارت جدید، 
باعث رشد مغز نمی شود. ورزش های ساده مانند 
پیاده روی کردن از یک مســیر تازه، باغبانی، یا 
تغییر مســیر دوچرخه سواری و... می تواند بسیار 

مفید واقع شود.«
از این متخصص بیماری های روان تنی سؤال 
می کنــم: »آیا ورزش روزانــه می تواند به اصالح 
الگوی خواب افراد نیز کمک کند؟« وی پاســخ 
می دهد: »به جای مصرف قرص خواب آور، ورزش 
کنید. ورزش نسبت به مصرف قرص، خوابی بهتر و 
عمیق تر ایجاد می کند. غیراز آن، کمبود خواب با 
بروز مشکالت متعددی ارتباط دارد که با ورزش 
رفع می شــود؛ از جمله افزایش وزن، خســتگی 
مفــرط، بیماری قلبــی و عــدم توانایی کنترل 
استرس... که افزایش وزن باعث خواب آلودگی نیز 
می شود. برای رفع مشکالت خواب هر نوع ورزش 
30 دقیقه ای کیفیت خواب را بهبود می بخشــد، 

به ویژه ورزش هایی مانند یوگا.«
30 دقیقه ورزش در منزل
 بدون نیاز به باشگاه رفتن

بدون نیاز به وســیله خاصی یا باشگاه رفتن 
ورزش در منــزل را با 30 دقیقه تمرین که روی 
مقاوم ســازی و افزایش قدرت بدن تمرکز دارد، 
تجربه کنید. برای به دســت آوردن نتیجه بهتر 
برای تمرینات ورزشی در منزل باید قبل از انجام 
این حرکات بدن خود را گرم کنید و برای به دست 
آوردن بهترین نتیجه کمی  حرکات کششی هم 

انجام دهید. این تمرینات ورزش در منزل را را در 
هفته اول سه روز در هفته انجام دهید. هر حرکت 
را 15- 20 بار انجام دهید و پس از اســتراحت 
حداکثر 1 دقیقه ای سراغ حرکت بعدی بروید. پس 
از انجام تمام حرکات، به مدت 60 ثانیه استراحت 
کنید و سپس حرکات را از ابتدا تکرار کنید. اگر 
احساس می کنید که دو بار دوره کردن حرکات 
کافی نیست، می توانید حرکات را 3 بار دوره کنید.
حــرکات را بر اســاس آمادگی جســمانی 
کنونی تــان انتخاب کنید و نه بر اســاس آنچه 
فکر می کنید باید باشــید. )واقع بینانه آمادگی 
جســمانی خود را ببینید.( ورزش در منزل را با 

هیجان شروع کنید.
تحقیقات نشان داده است که عمر افرادی که 
مرتب اقدام به تمرینات بدنی می کنند، بیشــتر 
از افراد غیرورزشــکار است. نیم ساعت پیاده روی 
سریع روزانه معادل حداقل یک و نیم سال افزایش 
طول عمر برای شما. یک ورزش معمولی و ساده 
طی روز، عالوه بر شادابی و نشاط نه تنها می تواند 
شــما را از ابتال به نارسایی های قلبی ایمن کند، 
بلکه طول عمر بیشــتری را برای شــما تضمین 
می کند.میزان اثر بخشی ورزش در جلوگیری از 
بیماری های قلبی و افزایش طول عمر بستگی به 
مقدار ورزشی دارد که شما طی روز انجام می دهید.

از دیگــر فواید ورزش تأثیر مطلوب بر روح و 
روان و شــخصیت اجتماعی هر فرد است. انجام 
فعالیت های بدنی یکی از بهترین راه های کسب 
»احساس خوب« در طول روز است. وقتی ورزش 
می کنید خــود را از همه تنش های روزانه، همه 
استرس هایی که به شما وارد شده و همه فشارهای 
روانــی می رهانید؛ چرا که در حال ورزش کردن 
با ترشــح اندروفین از مغز شما احساس آسودگی 

خاطر و آرامش می کنید.

* یک مربی ورزش: فرزندانی که با والدین خود بیشتر وقت می گذرانند، بیشتر حرف می زنند 
و بیشتر بازی و فعالیت ورزشی دارند، بدون شک در آینده با مشکالت روحی و جسمی کمتری 

مواجه می شوند. بنابراین مغتنم است که خانواده ها دور هم نشینی در بعد از ظهر های تابستان در 
فضای سبز را جدی بگیرند و برای آن در برنامه روزانه خود جایی باز کنند.

به اســتناد صورتجلســه 
مــورخ  مدیــره  هیئــت 
تصمیمات   1397/04/30
ذیل اتخاذ شد: آقای مختار 
به شــماره ملی  نورانــی 
5309787021 به سمت 
رئیس هیئت مدیره- آقای 
محمدتقی ربیعی به شماره 
ملــی 0533906385 به 
رئیس هیئت  نایب  سمت 
مدیــره- آقــای حســن 
به شــماره ملی  ربیعــی 
0533841100 به سمت 
مدیرعامــل و عضو هیئت 
مدیره انتخاب شدند کلیه 
اســناد و اوراق بهــادار و 
تعهدآور شــرکت از قبیل 
چــک، ســفته، بــروات، 
قراردادها و عقود اسالمی با 
امضاء آقایان مختار نورانی 
و حســن ربیعی همراه با 
مهر شرکت معتبر و اوراق 
عادی بــا امضاء هر یک از 
آقایان مختار نورانی، حسن 
ربیعی و محمدتقی ربیعی با 
مهر شرکت معتبر می باشد. 
محل شــرکت  به آدرس 
تهــران تهرانپارس- قنات 
کوثر- خ مطهری- کوچه 
پالک  مرکــزی-  هفتــم 
39- واحد 4 کدپســتی: 
انتقــال   1689947814

یافت.

آگهی تغییرات 
شرکت ساختمانی 

جنت سازان 
سهامی خاص 

به شماره ثبت 
 ۶۰۸۳۱

و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۱۰۵۸7۵۵

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به موجب نامه شماره 142223 مورخ 96/7/18 و به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1396/2/23 و مجوز شــماره 962/105/137880 
مورخ 1396/5/29 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان شــمیرانات مرکز اصلی شــرکت تعاونی 
ارم ســازان برنا به شــماره ثبت 503285 و شناسه 
ملــی 14006453366 بــه تهــران- شهرســتان 
پردیس- بخش جاجرود- دهستان جاجرود- روستا 
خســروآباد- خیابان احســان- بن بست الجوردی- 
پالک 5- کدپســتی 1653113129 انتقال یافت و 
در این اداره تحت شماره 1370 به ثبت رسیده است. 
 حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس

آگهی انتقالی شرکت تعاونی
 ارم سازان برنا به شماره ثبت ۱۳7۰ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۵۳۳۶۶ 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/4/9 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 

آگهی ها انتخاب گردید.
ترازنامه و حســاب سود و زیان ســال مالی 96 به تصویب رسید. 
موسسه حسابرســی و خدمات مدیریت معتمد ارکان به شناسه 
ملی 10104073682 به سمت بازرس اصلی و حجت عدل پرور 
ش م 0603309437 به عنوان بازرس علی البدل برای یک ســال 
مالــی انتخاب گردیدند. آقای عباس امینی ش.م 0051388081 
به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای رحیم امینی ش م 
1189164116 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بابک امینی 

ش م 0057047790 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم 
ملک مشاعی ش م 0040468305 به سمت عضو علی البدل هیئت 
مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد 
تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسالمی 
و نامه های اداری و مراســالت با امضاء آقای رحیم امینی )رئیس 
هیئت مدیره( و آقای عباس امینی )مدیرعامل و عضو هیئت مدیره( 
و آقای بابک امینی )نایب رئیس هیئت مدیره( هر یک به تنهایی 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت تولیدی راش بر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۶۶ 
و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۸۴۱۵

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1396/5/12 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - هادی محمدخانی با شماره ملی 0078942251 

به نمایندگی از شرکت بهداشت کودک با شناسنامه ملی 10101187336 

بــه عنوان رئیس هیئت مدیره و امیرهوشــنگ خلیلی اقدم با شــماره ملی 

0067036848 به نمایندگی از شــرکت آرمان بهداشت ایرانیان با شناسه 

ملــی 10102710823 به عنوان نایب رئیس هیئــت مدیره و محمدعلی 

مستقیمی با شماره ملی 2295929407 به نمایندگی از شرکت آینده سازان 

نیک فرجام با شناسنامه ملی 10320732492 به عنوان عضو هیئت مدیره 

و مدیرعامل برای مدت دو ســال انتخاب گردیدنــد. محمدرضا طاعتی به 

شــماره ملی 2595821180 به سمت بازرس اصلی و رویا صالح نیا سماک 

به شــماره ملی 2649565845 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب شدند. 

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

آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک هزار بازار 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۳۱۳۰ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۲۸۰۴۱

آگهی مزایده 
گروه پزشــکی نوردیدگان در نظر دارد مکان بوفه خــود را از طریق مزایده 
بــه اجاره واگذار نمایــد. متقاضیان می توانند از تاریخ نشــر آگهی به مدت 10 روز 
جهت بازدید و اطالع از شــرایط مزایده و ارائه پیشــنهاد در ساعات اداری به آدرس 
کرج- جهانشــهر- بلوار موالنا- جنب پارکینگ پــارک خانواده- پالک 85- طبقه 

سوم- واحد اداری و مالی- آقای آریامنش مراجعه نمایند.
گروه پزشکی نوردیدگان کرج

اطالعیه مهم
دعوت از صاحبان محترم ِحَرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی

به منظور ثبت نام در نظام سامانه فروش و استفاده از پایانه فروش
از آنجا که به موجب بند )ی( تبصره )6( قانون بودجه ســال 1398 و تبصره )2( ماده )169( قانون مالیات های مســتقیم که مقرر داشته »کلیه صاحبان ِحَرف و 
مشــاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا 
سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می شود، مکلفند در چهارچوب آیین نامه تبصره )2( ماده )169( قانون مالیات های مستقیم نسبت به 

نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه فروش از ابتدای سال 1398 اقدام نمایند.
کلیه صاحبان ِحَرف و مشاغل یاد شده مکلفند حداکثر تا تاریخ 1398/5/23 برای ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه پایانه فروش )کارت خوان( به درگاه 
عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی الکترونیکی https://tax.gov.ir مراجعه و مبادرت به ثبت مشخصات پایانه فروش خود نموده 

و در اولین ماه پس از دریافت شناسه مذکور از طریق پیامک تلفنی نسبت به بهره برداری از آن اقدام نمایند.
شــایان ذکر است، مودیان محترم هنگام مراجعه به ســامانه الکترونیکی مذکور وارد سامانه ثبت نام الکترونیک طرح جامع مالیاتی )کد اقتصادی( گردیده و در 

قسمت سایر خدمات با انتخاب گزینه »ثبت مشخصات صندوق فروش و حافظه مالیاتی« می توانند مشخصات پایانه فروش خود را ثبت نمایند.
مرکز پاسخگویی به هرگونه مشکل یا ابهام شماره تلفن 1526 می باشد.

سازمان امور مالیاتی کشور        سازمان نظام پزشکی کشور          سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران

سازمان امور مالیاتی کشور

م الف 1557

شرکت توســعه منابع انرژی توان در نظر دارد 600 تن تابوالر 
آلومینا مورد نیاز خود را با شرایط ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی 
و از شرکت های واجد شرایط خریداری نماید. لذا از متقاضیان دعوت به 
عمل می آید جهت تهیه اســناد و تحویل پاکات مناقصه برابر روش ذیل 

اقدام نمایند.
1- نوع و مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: معادل پنج درصد 

مبلغ پیشنهادی به صورت یک فقره ضمانت نامه معتبر بانکی
2- شــرایط الزامی متقاضیان: ارائه ســابقه فعالیت، اساسنامه، 

روزنامه رسمی و مشخصات کامل اعضای هیئت مدیره
3- تاریخ دریافت اسناد مناقصه: 5 روز از انتشار آگهی

 4- آخرین مهلت ارســال پیشنهادات: ساعت 15 روز سی ام از 
انتشار آگهی

 5- بهــای اوراق مناقصه: مبلغ 200/000 ریال واریز به حســاب 

جاری 1177800626802 بانک سپه شعبه شهید چمران کد 1177، بنام 
شرکت توسعه منابع انرژی توان

 6- محل تهیه اسناد و تحویل پیشنهادات: خیابان پاسداران- 
نرســیده به میدان نوبنیاد- ابتدای بزرگراه شهید بابایی- شرکت توسعه 
منابع انرژی توان- معاونت بازرگانی- مدیریت بازرگانی خارجی- شماره 
بــه   -22566242  ،22540523  ،22586221 تمــاس: 
پیشــنهادهایی که فاقد ســپرده، امضاء، مشــروط، مخــدوش و دارای 
ســپرده کمتر از میزان مقرر، چک شــخصی و پیشنهادهایی که پس از 
انقضاء مهلت تعیین شــده در آگهی واصل شــود، مطلقا ترتیب اثر داده 
نخواهد شــد. - شرکت توسعه منابع انرژی توان در رد یا قبول هر یک 
از پیشــنهادها مختار است. - ســایر اطالعات و جزئیات مربوط به این 

مناقصه، در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

شرکت توسعه منابع انرژی

آگهی مناقصه عمومی     مناقصه شماره ۹۸۰۲۸

م الف1635

شرکت توسعه منابع انرژی توان


