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رئیس کمیته مطالعات سیاست های جمعیتی شورای  عالی انقالب فرهنگی: 
اگر همین روند کاهشــی نرخ رشــد جمعیت ادامه پیدا کند و تغییری 
در برنامه های جمعیتی کشــور ایجاد نشــود، در دهه هــای آینده تمام 
شاخص های جمعیتی از وضعیت هشــدار به وضعیت بحرانی می رسند! 
مطابق پیش بینی ســازمان ملل، ایران نیز در آینده ای نزدیک، بیشترین 

افزایش جمعیت سالخورده را خواهد داشت.

نه یک  امروز  مسئله کاهش جمعیت کشــور، 
موضوع فانتزی یا تبلیغاتی، که واقعیتی میدانی 
و تکان دهنده است. ما پس از آنکه در دهه 60 
در آهنگ رشد جمعیت، رکورددار شدیم، از دهه 
هفتاد بدین سو، با همان شدت و بلکه بیشتر، در 
حال جا به جــا کردن رکوردهای آهنگ کاهش 
جمعیت در دنیا هســتیم. کنــار هم قرار دادن 
همین دو واقعیت متضاد شاید به تنهایی بتواند 
ما را از ارائه تفسیرهای پیچیده درباره لزوم تغییر 
سیاست های جمعیتی کشور و حرکت در مسیر 

افزایش جمعیت بی نیاز کند.
 بر همین اســاس، رهبر فرزانــه انقالب قریب به یک 
دهه است که خود شخصاً وارد موضوع شده، مکرر به 
مسئولین کشوری درباره تبعات خطرناک روند فعلی 
رشد جمعیت کشور هشــدار داده اند. چنان که مرداد 

بحران جمعیتی ایران؛ هیوالی خفته ای که بیدار می شود؟

تصمیمات غلط جمعیتی و ناکارآمدی برنامه ها
بخش پایانیحسن رضایی

 مشــاور عالی وزیر بهداشت: در حال حاضر کمتر از ۱۰ درصد جمعیت 
را سالمندان تشکیل می دهند و ما کشوری جوان تلقی می شویم اما 

وضعیت چنین نمی ماند و ما هر سال درحال پیر شدن هستیم 
به طوری که در ۲۰ سال آینده اگر تغییراتی اعمال 

نکنیم، از پیرترین کشورهای دنیا خواهیم بود و در ۳۰ 
سال آینده پیرترین کشور جهان هستیم! تصور اینکه

 در این مدت کوتاه چه اتفاقی برای مردم می افتد 
بسیار تلخ است و حتماً تلخ تر از پاندومی کرونا 

❖است.

❖

ماه سال 1391 طی دیدار با جمعی از کارگزاران نظام 
می فرمایند:» اگر به همین ترتیب پیش برویم، تا چند 
ســال دیگر، نسل جوان ما کم خواهد شد - که امروز 
قاعده جمعیتی ما، جوان است - و به تدریج دچار پیری 
خواهیم شد؛ بعد از گذشت چند سال، جمعیت کشور 
هــم کاهش پیدا خواهد کرد؛ چون پیری جمعیت، با 
کاهش زاد و َولد همراه است...اینها چیزهای خطرناکی 
است؛ اینها را بایستی مسئولین کشور به ِجّد نگاه کنند و 
دنبال کنند. در این سیاست تحدید نسل، حتماً بایستی 
تجدید نظر شود و کار درستی باید انجام بگیرد. رقم صد 
و پنجاه میلیون و دویست میلیون را اّول، امام گفتند - و 

درست هم هست - ما باید به آن رقم ها برسیم.«
ابالغ سیاست های کلی جمعیت از سال93

ابالغ سیاست های کلی جمعیت در اردیبهشت ماه سال 
93 سیاستگذاری مستقیم رهبری معظم انقالب در امر 
جمعیت بوده اســت. با کمال تاسف اما با وجود ابالغ 
این سیاست ها از سال 93 بدین سو هر سال وضعیت 
شاخص های جمعیتی کشــور رو به وخامت بیشتری 
گذاشته است. چنانکه رهبر معظم انقالب به تاریخ 22 
تیرماه ســال جاری در ارتباط تصویری با نمایندگان 
مجلس یازدهم در همین زمینه می فرمایند:»در مقوله  
مسائل اجتماعی و غیره... مسئله  فرزندآوری و مسئله  
نسل بسیار مهم است؛ این موضوعی است که بنده بارها 
در این چند ســال اخیر تکیه کرده ام و تأکید کرده ام، 
]ولی[ متأّســفانه حاال که انسان نتایج را نگاه می کند، 
معلوم می شــود که خیلی ایــن تأکیدها تأثیر زیادی 
نداشــته. اینها احتیاج دارد به قانون، احتیاج دارد به 
دنبال گیری جّدی دستگاه های اجرائی و بایستی بِِجْد 
مســئله  فرزندآوری را مهم دانست و از پیری جمعّیت 

ترسید.« مقصر این عقب ماندگی اما کیست؟ 
دکتر صالح قاسمی کارشناس حوزه مسائل جمعیتی 
در همین زمینه به گزارشگر کیهان می گوید:» صریحا 
می گویم مخاطبین سیاســت های کلی جمعیت-که 
مخاطبین آن رؤسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص 
بودند-، در این مدت نه تنها برای تحقق این سیاست ها 

هیچ اقدامی انجام نداده اند بلکه حتی رفتار متناقض با 
این سیاست ها داشته اند. مجلس نهم و دهم و یازدهم 
با وجود گذشــت 7 سال از ابالغ سیاست ها هنوز یک 
قانون مصوب در موضوع جمعیت نداشته اند. قانونی هم 
که اکنون در مجلس مطرح است، هنوز هیچ ضمانتی 
ندارد که مورد تایید شــورای نگهبــان قرار بگیرد و 
مشمول اصل 75 قانون اساسی به دلیل بار مالی زیاد 
آن نشود. پس هنوز مجلس به وظیفه اش عمل نکرده 
اســت و حتی بعضا نطق های ضدجمعیتی در مجلس 
هم می شنویم. در مقابل ، قوه مجریه هم یا در مواجهه 

با سیاســت های جمعیتی کامال ساکت است، سکوت 
معنادار، یا بعضا از رئیس دولت گرفته تا هیئت وزیران 
بر خالف سیاست های جمعیتی نطق می کنند، تصمیم 

می گیرند و مصوبه می گذرانند.«
 قاســمی با بیــان اینکه رئیس جمهــور در همایش 
نهاده های کشــاورزی در ســال 97 رســما با حالتی 
تمســخرآمیز اعالم می کند ســاالنه یک میلیون نفر 
به جمعیت کشــور اضافه می شــود و اگر بیش از این 
شــود که واویالســت. و همه حضار می خندند. ادامه 
می دهــد:» این در حالی اســت که هم آن جمله اول 
ایشان خطا است یعنی ســاالنه بیش از یک میلیون 
به جمعیت کشــور اضافه نمی شــود و هم آن جمله 
بعدی شان اشتباه اســت که »واویالست«. من عرض 
می کنم واویال بر آن رئیس جمهوری که هنوز آمارهای 
جمعیتی کشــورش را نمی فهمد و اگر می فهمد دارد 
خالف آن سیاست ها عمل می کند. مصوبه هیئت دولت 
در یارانه بنزینی خالف سیاســت های جمعیتی است. 
مصوبه محدود ســازی وام ازدواج، مصوبه قطع یارانه 
متولدین جدید، مصوبه دســتور رئیس جمهور مبنی 

بر اینکه وام ازدواج نه تنها محدود شود بلکه فقط به 
ازدواج اول داده شود و از این دست اقدامات تماما در 
مقابل سیاست های کالن جمعیتی کشور قرار می گیرد. 
مقاومتی که سازمان برنامه و بودجه در برابر تصویب 
همین قانون نشان داده است، نشان دهنده همراهی 
نکردن دولت با سیاســت های کلی جمعیت است. به 
قوه قضائیه هم نقد وارد است که چرا به عنوان حقوق 
عامه به این مسئله ورود نکرده است. مجمع تشخیص 
هم هیچ پیگیری برای اجرای قوانینی که تصویب کرده 

انجام نداده است.«

نقص در عملکرد هر سه قوه
وجود نقص در عملکرد هر ســه قوه کشــور نسبت به 
سیاست های کلی جمعیت امری واضح و روشن است. 
با این حال، دولت به عنوان دســتگاهی که بیشترین 
قدرت اجرایی و بودجه کشــور را در اختیار دارد، طبعا 
در اجرایی کردن این سیاســت ها نیز وظیفه سنگین 
تری بر عهده داشته و بایستی در وزارتخانه های مختلف 
خود سنگ های پیش پای ازدواج جوانان را برمی داشته 
است. این در حالی است که همچنانکه در قسمت های 
قبلی گزارش گفته شد حتی وزارت بهداشت به عنوان 
کلیدی ترین دســتگاه دولت در ایــن زمینه، طی این 
ســال ها کامال در تناقض با سیاست های کلی نظام در 
موضوع جمعیت گام برداشته است. چنانکه بنا بر گفته 
دکتر بانکی پور نماینده مردم اصفهان در مجلس طی 
گفت وگو با خبرگزاری فارس، تا مهر ماه ســال جاری 
نیز خرید و توزیع اقالم یارانه ای مراقبت از بارداری در 
شبکه بهداشت کشور برقرار بوده است. چنین اقداماتی 
البته همواره در پوشش های علمی و خیرخواهانه انجام 
می شود. چنانکه در همین مورد توزیع رایگان وسایل 

ممانعت از بــارداری، یکی از مهم تریــن دفاعیه های 
مجریان، ممانعت از سقط جنین است.

دکتر حســین مروتی برنده جایزه ملی جمعیت طی 
گفت وگویی با رسانه ها در سال 1395 می گوید:»مطابق 
آمار موجود، در حال حاضر قریب به 80 درصد زوجین 
از این وسایل استفاده می کنند، ولی درصد سقط جنین 
همچنان افزایش یافته است. ما در سال 1378، ساالنه 
90 هزار مورد سقط جنین داشته ایم که از این تعداد، 

10 هزار قانونی و 80 هزار غیرقانونی بوده است.«
 طبق گفته های دکتر محمداسماعیل مطلق؛ مدیرکل 

دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت 
در ســال 92 حدود 256 هزار سقط جنین داشته ایم 
که تنها 6 هزار مورد آن قانونی بوده اســت. لذا ارتباط 
مستقیمی بین کاهش آمار سقط جنین و وسایل رایگان 

ممانعت از بارداری وجود ندارد.« 
 عالوه بــر این، اردیبهشــت مــاه 95، قــوام فروزان؛ 
سرپرست دادسرای اطفال طی گفت وگویی با رسانه ها 
می گوید:»در سال 93 ،تعداد 256 هزار سقط جنین در 
ایران انجام گرفته است که 6 هزار مورد آن قانونی بوده 

و بقیه غیر قانونی بوده است.«
آمارهای دیگری در همین زمینه اما از رقم 350 هزار 
ســقط جنین در ســال حکایت می کند. 23 آبان ماه 
95 در همین زمنیه ، 120 نفر از پزشکان کشور، طی 
نامه ای به وزیر بهداشت با اعالم آمار مذکور، 10 راهکار 

پیشنهادی خود برای کاهش آن را ارائه کردند. پس از 
آن اما دیگر خبری از پیگیری سرنوشت پیشنهادات آن 
پزشکان توسط وزارت بهداشت نشد. در بخشی از نامه 
مذکور آمده بود:» طبق اظهارات و مکتوبات مسئوالن 
دفتر ســالمت جمعیــت، خانواده و مــدارس وزارت 
بهداشت، آمار سقط جنین غیرقانونی، ساالنه تا 350 
هزار مورد برآورد شــده است...با این اوصاف متاسفانه 
وزارت بهداشت، برنامه ای مدون برای مقابله با معضل 
بزرگ سقط جنین غیرقانونی ندارد. اقالم القاءکننده 
سقط جنین در سیســتم پزشکی کشور به راحتی و 
بی هیچ توجیــه علمی و قانونی، در اختیار متقاضیان 
انجام ایــن جنایت قرار می گیرد و وزارت بهداشــت 
نظارت الزمه را صورت نمی دهد. توزیع کنندگان این 
اقالم و عاملین سقط غیرقانونی اعم از پزشک، ماما و 
پرستار، بدون هرگونه نگرانی از توبیخ یا برخورد جدی، 

به اقدام ضداخالقی و ضد انسانی خود ادامه می دهند.«
وضعیت جمعیت ایران در 30 سال آینده

بر این اساس می توان چنین نتیجه گرفت که ما طی 
این سال ها با مجریانی مواجه بوده ایم که عمال مجری 
توقف سیاســت های کلی جمعیت بوده اند! امری که 
وخیم تر شدن شــاخص های جمعیتی کشور را طی 

یک دهه اخیر به دنبال داشته است. 
محمد اسماعیل اکبری مشاور عالی وزیر بهداشت نیز 
 اردیبهشت سال جاری  در همین زمینه گفته است:

»جهان در طول 70 سال گذشته حدود 5 سال پیرتر 
شــده اما جمعیت ایران متأسفانه در 60 سال گذشته 
10 سال پیرتر شده است. البته این اتفاق ثابت نمی ماند 
و همچنــان پیرتر می شــویم. در حال حاضر کمتر از 
10 درصد جمعیت را ســالمندان تشکیل می دهند و 
ما کشــوری جوان تلقی می شویم اما وضعیت چنین 
نمی ماند و ما هر ســال در حال پیر شدن هستیم به 
طوری که در 20 سال آینده اگر تغییراتی اعمال نکنیم، 
از پیرترین کشــورهای دنیا خواهیم بود و در 30 سال 
آینده پیرترین کشور جهان هستیم! تصور اینکه در این 
مدت کوتاه چه اتفاقی برای مردم می افتد بســیار تلخ 

است و حتماً تلخ تر از پاندمی کرونا است.«
کاهش میزان ازدواج در سال های اخیر

طبق آمارهای موجود میزان ازدواج  در سال های اخیر 
کاهش پیدا کرده و به میزان تجرد قطعی افزوده شده  
است؛ براساس آمارها در دوره 8 ساله 89 تا 96 میزان 
ازدواج ها در کشور 30 درصد کاهش داشته  است. تجرد 
قطعی نیز برای مردان به دو برابر و برای زنان به بیش 

از سه برابر رسیده  است. 
 دکتر محمدجواد محمــودی رئیس کمیته مطالعات 
سیاست های جمعیتی شورای  عالی انقالب فرهنگی در 
همین زمینه می گوید:» اگر همین روند کاهشی نرخ 
رشد جمعیت ادامه پیدا کند و تغییری در برنامه های 
جمعیتی کشــور ایجاد نشود، در دهه های آینده تمام 
شــاخص های جمعیتی از وضعیت هشدار به وضعیت 
بحرانی می رسند! مطابق پیش بینی سازمان ملل، ایران 
نیز در آینده ای نزدیک، بیشــترین افزایش جمعیت 
ســالخورده را خواهد داشــت؛ بر اساس پیش بینی ای 
که در سناریوی حد متوسط سازمان ملل انجام  شده 
است )بازنگری شده در ســال 2015( تا سال 2025 

)1404(، نزدیــک 12  درصد از کل جمعیت ایران در 
سنین باالی 60 سال قرار خواهد گرفت و این نسبت 
تا ســال 2050 )1429( به نزدیک 31  درصد خواهد 
رسید یعنی کمی کمتر از یک سوم کل جمعیت ایران 

سالخورده خواهند بود! «
مســئله زوج های نابارور یکی دیگــر از واقعیات مهم 
بحران کاهش نرخ رشــد جمعیت کشور است که باید 
توجه کافی بدان مبذول داشت. نهم شهریور ماه 95، 
دکتر محمد آقاجانی؛ معاون درمان وزارت بهداشت در 
همین زمینه گفته است:» از امروز خدمات تشخیصی، 
درمانی ناباروری تحت پوشــش وزارت بهداشت قرار 
می گیرد و ما 85 درصد هزینه های آن را در مراکز دولتی 
 می پردازیم.« آقاجانی درباره تعداد این مراکز گفته است:
»در حال حاضر 24 مرکز دولتی، در استان های مختلف 
کشور به زوج های نابارور، انواع خدمات تخصصی را ارائه 
می دهند... برنامه ما هم این است که 17  مرکز جدید 
به مراکز دولتی اضافه شــود. چراکه در حال حاضر 6 
اســتان فاقد مراکز درمان ناباروری هســتند و تعداد 
زیادی از استان ها  هم از مراکز دولتی درمان ناباروری 

محروم هستند.«
انجام یک تقسیم ساده به ما می گوید در شرایط حاضر، 
هر مرکز دولتی باید پاســخگوی 208 هزار زوج نابارور 
باشد. اگر قرار باشد هر زوج نابارور تنها یک بار در سال 
آن هم تنها به یک مرکز درمان ناباروری دولتی مراجعه 
کند، هر مرکز باید روزانه پذیرای 570 زوج باشد! این در 
حالی است که اوالً مراکز دولتی ظرفیت و فرصت پذیرایی 
از این تعداد زوج نابارور را ندارند و ثانیاً زوج های خواستار 
درمان، بعضاً باید در یک ماه چند بار به یک مرکز مراجعه 
داشــته باشند. واقعیتی که لزوم گسترش حمایت های 

دولتی از فرزندآوری را به خوبی نشان می د هد.
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به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1399/04/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و 
زیان سال مالی98 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات 
مدیریت حسابرسان نو اندیش به شناسه ملی 10100644122 به 
سمت بازرس اصلی و آقای سهراب تقی پورآهنگر به شماره ملی 
2060701163 به ســمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی 
انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های 

شرکت انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت گروه طلیعه  سبز جهان سهامی خاص
 به شماره ثبت ۲۴۴۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲85۳65۰ 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/10/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم شراره شریفی دارنده کد 
ملی به شــماره 0053168224 نماینده شرکت توسعه 
آب و برق خاورمیانه به شناسه ملی 14003867572 به 
سمت رئیس هیئت مدیره، خانم سمیرا جعفریان دارنده 
کد ملی 0323661599 نماینده شــرکت سرمایه گذاری 
توسعه پژوهش اقتصاد به شناسه ملی 10103233472 
به ســمت نائــب رئیس هیئــت مدیره و آقای رســتم 
خســروی دارنده کد ملــی به شــماره 0056940769 
نماینده شــرکت ساختمانی افق روشــن باربد به شناسه 
ملی 10320555318 به ســمت عضــو هیئت مدیره و 
مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و 
عقود اسالمی و همچنین اسناد و مکاتبات عادی و اداری 
با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه 
با مهر شــرکت و در غیاب مدیرعامل بــا امضاء دو عضو 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت بازتاب سهام توس 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴58۷۲۷ 

و شناسه ملی ۱۰۳8۰۳۱5۲۹۰ 

صورتجلســه  اســتناد  بــه 
مجمع عمومــی عادی بطور 
 1398/2/3 مورخ  فوق العاده 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
- حمیدرضــا طباطبایی به 
شماره ملی 0050986228 
به سمت رئیس هیئت مدیره 
و ســیدمرتضی طباطبایــی 
ملــی  شــماره  بــه  اوره 
ســمت  به   1239461941
مدیره  هیئــت  رئیس  نایب 
به  اوره  و مسعود طباطبایی 
شماره ملی 0051299471 
به ســمت مدیرعامل و عضو 
هیئــت مدیره بــرای مدت 
 - گردیدند  انتخاب  دو سال 
بهادار  اوراق  و  اســناد  کلیه 
و تعهدآور شــرکت از قبیل 
چک سفته و بروات و عقود 
امضا مشترک دو  با  اسالمی 
نفر از ســه نفر اعضا هیئت 
مدیره همراه با مهر شــرکت 
اعتبار می باشد.مهدی  دارای 
باقریــان بــه شــماره ملی 
ســمت  به   0066322952
و حمیدرضا  اصلــی  بازرس 
به شماره ملی  رهروی شرع 
ســمت  به   0071015647
برای  علی البــدل  بــازرس 
مدت یک سال مالی انتخاب 

شدند.
حجت اله قلی تبار 
سرپرست اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری شهرستانهای 
استان تهران

آگهی تغییرات 
شرکت تولیدی

 و صنعتی 
 نوژن گاز 

سهامی خاص 
به شماره ثبت۹8۹  

و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۱۴۳۹6۲۱

 سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور

 اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات 
غیرتجاری شهریار 

مناقصه گزار: قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا)ص(- هلدینگ تخصصی دریایی- واحد 
اجرایی موسسه عمران ساحل)کارگاه احداث فاز 1 بندر پارسیان(

موضوع مناقصه: عملیات استخراج، بارگیری، حمل)خاک و سنگ( کوه محدوده فنس شمالی به محل 
تخلیه با حداکثر فاصله 5 کیلومتر

مهلت مناقصه: از تاریخ 1399/12/16 لغایت 1399/12/27 )ده روز(
تاریخ تحویل پاکت: 1400/01/07 و تاریخ بازگشایی پاکت 1400/01/09

مدت قرارداد: چهارماه شمسی از شروع قرارداد.
مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: 3/225/000/000 ریال )سه میلیارد و دویست و 

بیست و پنج میلیون ریال(
بصورت ضمانتنامه بانکی به نفع دستگاه مناقصه گزار)ضمانت نامه های صادره توسط موسسات اعتباری 
غیربانکی که دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند مورد پذیرش می باشد.( 

و یا واریز وجه نقد
- این موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
هرمزگان- شهرســتان پارسیان- شهر کوشکنار منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر پارسیان موسسه عمران 
ساحل کارگاه احداث فاز 1 بندر پارسیان- امور قراردادها- آقای مهندس شاکری- آقای مهندس چمن آرا

تلفن: 09171074922-02181444905-07644627047- 09170927889
تهران- تهران پارس بزرگراه شهید عباس دوران)اسبدوانی( میدان شهید مهتدی موسسه عمران ساحل- 

معاونت فنی موسسه عمران ساحل

آگهی مناقصه عمومی
نوبت اول )یک مرحله ای(

دانشگاه امام  حسین)ع( در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی، خدمات توسعه 
و نگهداشت فضای سبز و خدمات عمومی را به پیمانکار ذی صالح واگذار نماید:

1- موضوع مناقصه: توسعه و نگهداشت فضای سبز و خدمات عمومی دانشگاه 
2- مدت یک سال شمسی، و محل انجام خدمات: دانشگاه امام  حسین)ع(
3- تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی و یا سپرده نقدی به مبلغ: 

500/000/000 ریال
4- هزینه خرید اسناد مناقصه 2/000/000 ریال می باشد.
5- هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

6- شرایط پیمانکاران متقاضی:
- داشــتن ســوابق اجرایی قراردادهای توسعه و نگهداشــت فضای سبز و خدمات 

عمومی در ارگان ها و نهادهای دولتی یا نظامی )حداقل سه مورد(
- ارائه رضایت نامه از کارفرمایان قبلی.

- اشتغال به انجام کار موضوع مناقصه در پروژه های مشابه.
- داشــتن گواهی تایید صالحیت پیمانکاران خدماتــی مرتبط با موضوع مناقصه، از 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
- توانایی ارائه تضمین بانکی انجام تعهدات قراردادی.

متقاضیانــی که شــرایط فوق و آمادگی انجــام خدمات را دارنــد می توانند از تاریخ 
99/12/16 تــا 99/12/19 ضمــن ارائه تقاضای کتبــی و تصویر گواهی صالحیت 
فوق االشــاره و معرفی نماینده جهت دریافت اسناد مناقصه، به نشانی: تهران، انتهای 
اتوبان شــهید بابایی - شــرق، خروجی حکیمیه- عباســپور، به سمت دانشگاه امام  
حسین)ع(، دانشگاه افســری و تربیت پاسداری امام  حســین)ع(، معاونت مهندسی 
مراجعه نمایند. سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است.

متقاضیان در صورت داشــتن هرگونه سوال می توانند با شماره تلفن 77104853 
داخلی امور قراردادها و یا شماره همراه 09127231534 مهندس غریب تماس 

حاصل نمایند.

آگهی مناقصه عمومی
 انتخاب پیمانکار خدمات توسعه

 و نگهداشت فضای سبز و خدمات عمومی
بدینوسیله به اطالع کلیه اعضاء محترم می رساند که در مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده نوبت اول 
تعاونی که در ساعت 15:00روز سه شنبه مورخ  1400/01/24 در محل تهران - اتوبان همت – سردار 

جنگل – باالتر از مخبری – نبش هفت لنگ مسجد نبی الزهرا برگزار می گردد حضور به هم رسانند.
ماده 1: کاندیدای تصدی هیئت مدیره / بازرسی بایستی ظرف 7 )هفت( روز از انتشار آگهی اول جهت ثبت نام 
به دفتر شرکت تعاونی مراجعه نمایند. ماده 2: اگر حضور عضوی در مجمع میسر نبود می تواند وکالتا حق 
اعمال رای را به غیر بدهد و هر عضو می تواند وکالت سه نفر عضو و همچنین غیر عضو وکالت یک نفرعضو 
را بپذیرد. حضور وکیل و موکل همزمان در تعاونی الزامی است و زمان بررسی و تائید وکالتنامه ها روزهای 
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9:00 تا 14:00 در دفتر تعاونی صورت می پذیرد. مصوبات مجمع عمومی در 
صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضا اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر 
خواهد بود. دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین 2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم 
درخصوص صورت های مالی منتهی به ســال های 1396و1397 و 1398 و تعیین بودجه ســال 1399 
3- انتخاب هیئت مدیره اصلی و علی البدل 4– انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل  5– تعیین خط مشی 
آینده شرکت تعاونی  6 – تعیین تکلیف اعضاء راکد و غیر فعال و اعضاء مستعفی 7 – تعیین تکلیف زمین 

منطقه 22، 8 – بررسی مشکالت تعاونی و ارائه راهکارهای عملیاتی حل آنها 
هیئت مدیره  

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت اول ( 
شرکت تعاونی مسکن مدافعان حریم والیت به شماره ثبت:۴۳۳8۳5 

تاریخ انتشار: 1399/12/16


