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جمعیتی  شــاخص های  متاســفانه 
کشورمان بسیار نگران کننده هستند و در 
همه شاخص های  بگوییم  می توانیم  واقع 
رکوردهای  ثبت  در حال  جمعیتی کشور 
همه شاخص ها  یعنی  می باشند.  جدیدی 
در حال ثبت رکوردهای جدیدی در طول 
تاریخ ایران هســتند. نرخ رشد جمعیت 
کشــورمان 0.6 تا 0.7 درصد اســت که 
این نرخ پایین ترین عدد در تاریخ ایران 
می باشد و تا حدود 15 سال آینده این نرخ 
حدوداً به صفر خواهد رسید و پس از آن 

منفی خواهد شد.
نرخ باروری کشــور در حال حاضر 1.6 به 
ازای هــر زن می باشــد که ایــن عدد هم یک 

جوانان،ازدواج،خانواده
وکالنمسئلهایبهنام»جمعیت«

امیدها به اقدامات دولت جدید 
برای نجات ساختار جمعیت

رضا الماسی  بخش پایانی

یک پژوهشــگر و کارشــناس حوزه جمعیت: بــا عنایت به همه 
ظرفیت های موجود جا دارد رئیس جمهور در کنار همه مشاوران خود 
یک مشاور جمعیتی نیز برای خود در نظر بگیرد و عالوه بر این، باور 
داشته باشد که دولت او در این دوره جدید، می تواند دولت نجات 

ساختار جمعیت ایران باشد.

 یک فعال دانشــجویی: به نظر می رســد امروز موضوع جمعیت یک 
وضعیت صرفا ابالغی و فرمایشــی نیســت، یک موضوع محوری در 
رشد اقتصادی و پیشــرفت کشور است، یک موضوع اساسی در رشد 
ارزش های فرهنگی و اجتماعی جامعه  اســت. یک موضوع کلیدی و 
راهبردی در بحث های امنیتی است. امروز موضوع جمعیت یک اولویت 
اســت و رهبر انقالب تمامی کشــور را در مســئله جمعیت مخاطب 

قرار داده اند و مسئول دانسته اند.
رکــورد جدیــد در نرخ باروری اســت. ضمن 
اینکه ما در بین کشورهای غرب آسیا و شمال 
آفریقا که بسیاری از کشورهای اسالمی در این 
مناطق قرار دارند صاحب رکورد کمترین نرخ 

باروری هستیم.
10.2 درصد جمعیت کشور را افراد باالی 
60 سال تشکیل می دهند و این هم یک رکورد 
جدید در طول تاریخ ایران اســت. تا سه دهه 
آینــده این نرخ به بیــش از 30 درصد خواهد 
رســید. ضمن اینکه به گفته کارشناســان با 
همین روند در سه دهه آینده سرعت پیشرفت 
نرخ سالمندی در کشورمان به نسبت کل دنیا 
بی نظیــر خواهد بود و هیچ کشــوری همانند 
کشــور ما با این سرعت به ســمت پیر شدن 

حرکت نمی کند.
کاهش جمعیت ایران به یک سوم!

استاد حسن رحیم پور، عضو شورای عالی 
انقــالب فرهنگی اخیراً در فضــای مجازی با 
انتشــار پیامی درباره اوضــاع وخیم جمعیتی 

کشور می نویســد: » جمعیت ایران تا 30سال 
آینــده دوباره به زیر30میلیــون نفر بازخواهد 
گشــت. پیش بینی ســازمان ملل بــا توجه به 
کاهش بی سابقه نرخ باروری در ایران،آن است 
که  جمعیت ایران به یک ســوم کاهش خواهد 
یافت که نیمی ازآنان ســالمند خواهندبود . این 
یعنی کاهش شدیدسرعت پیشرفت، کار، تولید، 

فروپاشی قدرت دفاعی و امنیت کشور.«
صالح قاسمی، پژوهشگر و کارشناس مسائل 
جمعیت در گفت وگو با گزارشگر روزنامه کیهان 
می گوید: » درخصوص تعــداد موالید با فراز و 
نشیب هایی که در سال های گذشته داشته ایم 
از ســال 94 و 95 با شــیب بســیار معناداری 
فرزندآوری در حال کاهش اســت به طوری که 

از سال 1395 تا سال 1399)در طول 4 سال( 
حدود 470 هزار تولد کاهش را شاهد بوده ایم، 
یعنی عدد یک میلیون و 570 هزار تولد در سال 
1395 بــه حدود یک میلیون و 100 هزار تولد 
کاهش یافته است. این در حالی است که سرعت 
پیر شدن جمعیت کشــور و همچنین کاهش 

موالید همچنان با شیب تند تری ادامه دارد.«
قاســمی تاکید می کند: » همه این آمار ها 
نشــان می دهد ما باید نگــران آینده جمعیت 

کشورمان باشیم.«
بی توجهی دولت تدبیر 

به بحران جمعیت
در حالی بیش از 6 سال از ابالغ سیاست های 
کلی جمعیت می گذرد کــه هیچ اقدامی برای 
اجرای این سیاست ها نشده است. این درحالی 
است که رهبر معظم انقالب با تاکید بر مسئله 
فرزندآوری، معتقدند که پیری جمعیت ترسناک 
بوده و نیاز است دستگاه های اجرائی این مسئله 

را پیگیری کنند.

30 اردیبهشــت ماه 1393 زمانی بود که 
سیاســت های کلــی جمعیت از ســوی رهبر 
انقالب ابالغ شد. در این سیاست ها ضمن تأکید 
بر نقش باالی مقوله جمعیت بر پیشرفت و اقتدار 
ملی، از همه دستگاه های مرتبط در این زمینه 
خواسته شده تا اقدامات الزم با دقت، سرعت و 

قوت صورت گیرد.
طی 6 ســال گذشــته بارها رهبر انقالب 
موضوع افزایش جمعیت را متذکر شــده اند در 
حالی که گام مؤثری در راستای تحقق بخشیدن 
به این سیاســت ها از سوی مسئولین برداشته 
نشده است. هرچند از ســوی کارشناسان نیز 
بارها گزارشات و هشدارهای الزم داده شده است 
که جمعیت کشور در آینده نه چندان دور روند 
کاهشی به خود می گیرد که پیامدهای اجتماعی 
و اقتصادی نامطلوبی را به دنبال خواهد داشت.
قاســمی درباره عملکرد دولــت یازدهم و 
دوازدهم در حوزه جمعیــت اظهار می دارد: » 
دولت تدبیر و امید را بنده از نگاه کارشناسی و 
به دور از هرگونه نگاه های جناحی و سیاسی، ضد 
جمعیتی ترین دولت جمهوری اسالمی می دانم، 
زیرا اگر در دولت های پیشین رفتارهایی خالف 
سیاست های جمعیتی انجام می شد به هرحال 

سیاست های کلی نظام به سمت سیاست تنظیم 
خانواده بود. اما در 8 ســال گذشته ما دولتی را 
شاهد بودیم که علی رغم هشدارهای کارشناسان، 
علی رغــم تاکیدات و سفارشــات فوق العاده و 
مطالبات صریــح رهبر معظم انقالب و علیرغم 
افت شدید شاخص های جمعیتی، نه تنها اراده ای 
برای اجرای سیاست های کلی جمعیت از سوی 
دولت دیده نشــد بلکه این دولت مانع تصویب 

طــرح تعالی جمعیت و خانواده در مجلس نهم 
و دهم نیز شد.«

ایــن کارشــناس حوزه جمعیــت تصریح 
می کنــد: »عالوه  بر ایــن، مصوبات زیادی ضد 
سیاســت های جمعیتی از ســوی دولت دنبال 
شــد. این دولت متاســفانه به هیچ وجه حاضر 
نشد در راستای حمایت از خانواده و فرزندآوری 
قدمی بردارد. از این دست مصوبات ضد جمعیتی 

نمونه های زیادی وجود دارد که می توان به آنها 
اشــاره کرد. محدود کــردن پرداخت یارانه در 
موالید جدید، محدود کردن پرداخت وام ازدواج 
برای سنین 18 تا 38 سال و همچنین محدود 
نمودن پرداخــت وام ازدواج به ازدواج های اول 
و... از جمله مواردی است که باعث تورم تجرد 
قطعی و باال بردن سن ازدواج و همچنین رشد 
شاخص های جمعیتی شده است. عالوه بر این ها 

مهم ترین شاخصی که نشــان می دهد دولت 
اراده ای برای پرداختن به مسئله جمعیت نداشت 
این است که نه تنها الیحه ای برای این موضوع 
پیش بینی نکرد بلکه با طرح مجلس نیز صراحتاً 

مخالفت کرد.«
جمعیت جوان؛ ابزار قوی شدن کشور

مطابق بیانات رهبر انقالب؛ ما امروز با یک 
کج َروی بســیار عمیقی در میان خودمان و در 
اجتماع خودمان روبه رو هســتیم؛ فرزند و زن. 
حّتــی در حوزه  مردمی که یک پایبندی ای به 
دین دارند، یک ابزار و وســیله ِ پرش و تکامل 
نیست، بلکه به عکس، یک وسیله  سکون و جمود 
و عدم تحّرک است؛ به جای اینکه زِن انسان یا 
شوهِر انسان یا فرزنِد انسان بالی باشد که با آن 
بال انسان پرواز کند، لنگری است که با آن لنگر، 
انســان هر چه به زیرتر و طبقه  اسفل کشانده 
می شود، و مانع از حرکت معمولی ما می شود؛ نه 
فقط ما را در حرکت مان به سوی خدا و به سوی 
اهداف الهی ُهل نمی دهد و تشویق نمی کند، از 
همین اَدنی  حرکتی هم که نشانه  انسان زنده و 

موجود زنده است ما را بازمی دارد.
و این موضوع به تعبیر حضرت آقا به خاطر 
این است که ما معنا و مفهوم فرزند را یا همسر 

را نفهمیده ایم.
خانــم محدثه صادقی، فعال دانشــجویی 
درخصوص تاکیدات رهبــر انقالب در موضوع 
جمعیت می نویسد: »تاکیدات رهبر انقالب در 
موضوع جمعیت بی سابقه بوده است تا آنجایی که 
در صحبت های نوروزی شان به موضوع جمعیت 
اشاره کرده و حفظ جمعیت جوان را ابزار قوی 

شدن کشور و راه پیشرفت آن دانسته اند.«

او می افزاید: » به نظر می رسد امروز موضوع 
جمعیت یک وضعیت صرفا ابالغی و فرمایشی 
نیست، یک موضوع محوری در رشد اقتصادی 
و پیشرفت کشور است، یک موضوع اساسی در 
رشــد ارزش های فرهنگی و اجتماعی جامعه  
اســت. یک موضــوع کلیــدی و راهبردی در 
بحث های امنیتی است. امروز موضوع جمعیت 
یک اولویت است و رهبر انقالب تمامی کشور را 
در مسئله جمعیت مخاطب قرار داده اند و مسئول 
دانســته اند. امروز پرداختن به بحث جوان نگه 
داشــتن جمعیت یک موضوع فوری است؛ لذا 
همه درباره این اولویت مسئول هستند؛ از کسانی 
که مســئول امور فرهنگی در جامعه هستند به 
ویژه آتش به اختیاران فرهنگی تا قوه قضائیه و 

مجلس. مجلس می تواند قانونی شدن بندهای 
سیاست های کلی جمعیت را از دولت پیگیری 
کــرده و یا به صــورت طرح ارائــه دهد. نباید 
گذاشت این بار هم صحبت های رهبری درباره 

این موضوع راهبردی بر زمین بماند.«
فرصت های پیش روی دولت سیزدهم

قاسمی، پژوهشگر مسائل جمعیت در ادامه 
اظهار می دارد: »به نظر بنده دولت ســیزدهم 
فرصت خوبی را در اختیــار دارد و می تواند به 
تعبیــری دولت نجات ســاختار جمعیت ایران 
باشد. این یک شــعار نیست بلکه یک واقعیت 
است. دولت جدیدی که بر سر کار می آید و به 
نوعی می توان آن را 8 ســاله تصور کرد، دولتی 
اســت که 8 ساِل مهم پنجره جمعیتی ایران را 
به عنوان آخرین فرصت استفاده از این ظرفیت 

در اختیار دارد.«
به گفته قاســمی، دولت ســیزدهم برای 

استفاده از این پنجره جمعیتی فرصت های زیر 
را در اختیار دارد؛

1- مطالبات صریح رهبر انقالب که ایشان 
در یک دهه گذشته بیش از 50 بار درخصوص 
مسئله جمعیت یا سخن گفتند یا تاکید فرمودند. 
لذا این مطالبه از سوی رهبر انقالب یک ظرفیت 

ملی برای پیشروی دولت فراهم می نماید.
2- ظرفیت سیاست های کلی جمعیت که 
بســیار جامع و دقیــق در 14 ماده تنظیم و از 
ســوی رهبر انقالب برای اجرا ابالغ شده است. 
این سیاســت ها می تواند هرگونه برنامه ریزی و 

طراحی را برای دولت سیزدهم تسهیل نماید.
3- برنامه هفتم توسعه که آغاز آن تقریبا با 
شروع به کار دولت سیزدهم مقارن خواهد بود. 

ایــن برنامه درحال نگارش هســت و بر خالف 
برنامه ششــم می تواند با پیوســت جمعیتی 

نوشته شود.
4- طرح جوانی جمعیت که مصوب شده و 
در رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان 
برای اصالح اســت. این طرح می تواند با شروع 
به کار دولت ســیزدهم مقارن گردد و دولت از 

ظرفیت قانونی آن استفاده کند.
5- گفتمان عمومی که در پیرامون مسئله 
جمعیت و فرزندآوری در کشور ایجاد شده است.
قاسمی در پایان تصریح می کند: »با عنایت 
به همه ظرفیت های فوق جا دارد رئیس جمهور 
در کنار همه مشاوران خود یک مشاور جمعیتی 
نیز برای خود در نظر بگیرد و عالوه بر این باور 
داشته باشــد که دولت او در این دوره جدید، 
می تواند دولت نجات ســاختار جمعیت ایران 

باشد.«

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/12/8 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: آدرس شرکت از محل قبلی به آدرس جدید- تهران شهید 
مطهری- کوچه هشتم- خیابان شهید دکتر مفتح- پالک 374- طبقه دوم- 
واحد 2- کدپستی 1587966114 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

به شرح فوق اصالح گردید.
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها 
و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانتهران

مرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریپاکدشت

آگهیتغییرمحلشرکتچدنکاوهبدر
بامسئولیتمحدودبهشمارهثبت۲۰۸6

وشناسهملی۱۰۱۰۱۸۲۵۴۵۸

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

آگهیتغییرات
شرکتتولیدی

وصنعتی
نوژنگاز

سهامیخاص
بهشمارهثبت۹۸۹

وشناسهملی
۱۰۱۰۱۴3۹6۲۱

سازمانثبتاسناد
وامالککشور

ادارهکلثبتاسناد
وامالکاستانتهران
مرجعثبتشرکتها
وموسساتغیرتجاری

شهریار

ثبــت و امضا ذیــل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهــت اطالع عموم 
آگهــی می گردد. موضوع فعالیــت: خرید، فروش، توزیع، واردات و صــادرات و خدمات پس 
از فــروش و ترخیص کاال از گمــرکات داخلی و بین المللی کلیــه کاالهای مجاز مربوط به 
تجهیزات و قطعات پزشــکی و بیمارستانی و آزمایشگاهی و بهداشتی، طراحی و به کارگیری 
نرم افزار فروش به صورت مجازی، ارائه خدمات و مشــاوره و پاســخگویی تلفنی و اینترنتی، 
انعقــاد قرارداد با کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقــی، اخذ و اعطای نمایندگــی، اخذ وام و 
تســهیالت بانکی به صورت ارزی و ریالی، ایجاد شــعب و نمایندگی، شــرکت در مناقصات 
و مزایــدات - خرید، فروش، توزیــع، واردات و صادرات و تولید انواع ماســک های جراحی، 
انواع ماســک و فیلتر پزشــکی، انواع ماسک های فیلتردار و ماســک های حفاظت در برابر 
گرد و غبار، البســه بیمارســتانی، کاور یکبار مصرف تجهیزات و لوازم پزشکی، انواع پوشش 
و لبــاس بیمارســتانی یکبار مصرف درصورت لــزوم پس از اخذ مجوزهــای الزم از مراجع 
ذیربــط مدت فعالیــت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان تهران - منطقه 
18، شهرســتان تهران، بخش مرکزی، شــهر تهران، محله علی آباد جنوبی ، کوچه شــهید 
علی اصغر مشکی، کوچه لشــکری، پالک 13، طبقه دوم، واحد 4 کدپستی 1838718687 
 ســرمایه شــخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ 10.000.000 ریال نقدی منقســم به 
1000 سهم 10000 ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام عادی مبلغ 10000000 ریال توسط 
موسسین طی گواهی بانکی شــماره 65276/156 مورخ 1399/06/17 نزد بانک بانک ملت 
شــعبه بلوار ناهید با کد 65276 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای محمد نوابی 
به شماره ملی 4120130630 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم حدیث 
بهمنی به شماره ملی 4120401537 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقای یارحسین نوابی به شماره ملی 5579734034 و 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته، بروات، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه 
نامه های عادی و اداری با امضاء محمد نوابی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساســنامه بازرسان آقای میالد کریمی به شماره ملی 4120058328 به 
سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال آقای آرش کردی به شماره ملی 4120174131 به سمت 
بازرس علی البدل به مدت 1 ســال روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیسشرکتسهامیخاصسفیرانسالمتبهراد
درتاریخ۱3۹۹/۰۸/۱۴بهشمارهثبت۵67۹۵7بهشناسهملی۱۴۰۰۹۵۵7۴7۴

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/11/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1396/12/29 
به تصویب رسید. غفور بلوری زاده با کد ملی 1465544951 به سمت بازرس 
اصلی و ندا روشن طبری با کد ملی 2142025447 به سمت بازرس علی البدل 
شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 
سازمانثبتاسنادوامالککشور

ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

آگهیتغییراتشرکتتولیدیمرغوتخممرغنازنین
سهامیخاصبهشمارهثبت۹63۹6

وشناسهملی۱۰۱۰۱۴۰۴۵3۰

فراخوانمزایـدهعمومي

فراخوانمزایـدهعمومي

شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد فراخوان مزایده عمومی بهره برداری از فضایی جهت راه اندازی کلوپ خالقیت کودکان واقع در مجموعه ورزشی انقالب تهران 
به همراه تبلیغات داخلی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ( و به شماره فراخوان 5000001091000031 و طی تشریفات قانوني مزایده به اشخاص)حقیقي،حقوقي( واجد 
 شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاري مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایي پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد ( به آدرس

www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلي ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در 
مزایده محقق سازند.تاریخ انتشار مزایده در سامانه تاریخ 1400/04/28 مي باشد. 

1- نام و نشاني مزایده گزار: شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي کشور به 
آدرس: تهران، ابتداي اتوبان آیت اله هاشمي رفسنجاني، مجموعه ورزشي انقالب 

تلفن: 23079148
2- موضوع مزایده: فراخوان مزایده عمومی بهره برداری از فضایی جهت راه اندازی 
کلوپ خالقیت کودکان واقع در مجموعه ورزشی انقالب تهران به همراه تبلیغات 

داخلی 
و دو  به حروف )سی  و  ریال  3- مبلغ پایه کارشناسي: 32/760/000/000 

میلیارد و هفتصد وشصت میلیون ریال (
4- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: مبلغ تضمین شرکت در مزایده 
1/638/000/000 و به حروف )یک میلیارد و ششصد وسی هشت میلیون ریال( 

به صورت یکي از موارد ذیل:
الف. ضمانت نامه بانکي معتبر 

 IR370100004001005806375002 ب. وجه نقد واریز به شماره حساب شبا
نزد بانک مرکزي به نام تمرکز وجوه سپرده هزینه اي شرکت توسعه و نگهداري 

اماکن ورزشي کشور
اقتصادي  کد  کشور:  ورزشي  اماکن  نگهداري  و  توسعه  شرکت  )مشخصات   

411111167873- شناسه ملي 10101555550- شماره ثبت 111835(
5- مهلت زمان دریافت اسناد مزایده از سامانه ستاد: از روز دوشنبه مورخ 

1400/04/28 لغایت ساعت 19روز دو شنبه مورخ 1400/05/04 
6- متقاضی شرکت در مزایده می بایست مبلغ 1/000/000 میلیون ریال )یک 
میلیون ریال( به شماره حساب 4001005803014992 نزد بانک مرکزی جهت 

خرید اسناد مزایده بپردازد.
7- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها در سامانه ستاد: ساعت13 ظهر روز 

شنبه مورخ 1400/05/16 مي باشد.
8- زمان و محل برگزاری کمیسیون: پیشنهادهاي واصله در ساعت 10صبح 

روز یکشنبه مورخ 1400/05/17 در جلسه کمیسیون مزایده در مجموعه ورزشي 
انقالب)تاالر نصرت( از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد ( به 

آدرس www.setadiran.ir  باز و خوانده مي شود.
نگهداری  و  توسعه  شرکت  مزایده گزار:  دستگاه  تماس  اطالعات   -9
اتوبان  ابتداي   – )عج(  ولیعصر  تهران - خیابان  آدرس:  به   اماکن ورزشی کشور 
آیت اله  هاشمي رفسنجاني )نیایش( – مجموعه ورزشي انقالب – ساختمان شرکت 

توسعه و نگهداري اماکن ورزشي کشور
10- اطالعات تماس مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص 
اسناد مزایده:  شماره تماس مدیریت امور قراردادهای جاری 02123079148 

و 02126216300
11- زمان و محل ارائه پاکت الف: اصل ضمانت نامه معتبر شرکت در فرآیند 
ارجاع کار تا ساعت 14 ظهر روز شنبه مورخ 1400/05/16 به دستگاه مزایده گزار 
به آدرس تهران - خیابان ولیعصر )عج( – ابتداي اتوبان آیت اله  هاشمي رفسنجاني 
)نیایش (– مجموعه ورزشي انقالب – ساختمان شرکت توسعه و نگهداري اماکن 

ورزشي دبیرخانه تسلیم نموده و رسید آن را دریافت نمائید.
12- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
)ستاد( دولت  الکترونیکي  تدارکاتي  سامانه   021-41934 تماس:   مرکز 

 www.setadiran.ir
 * بازگشایي پاکات با یک مزایده گر انجام خواهد شد.

* هزینه چاپ آگهي و کارشناسي تعیین پایه مزایده بعهده برنده مزایده است.
* درج این آگهي هیچگونه تعهدي براي دستگاه مزایده گزار ایجاد نمي نماید.

* شرکت در قبول و یا رد همه یا هر یک از پیشنهادهاي واصله مختار خواهد بود.
* جهت اطالع بیشتر به سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات کشور به آدرس: 
http://iets.mporg.ir ویا به سایت شرکت توسعه ونگهداري اماکن ورزشي 

به آدرس www.tanavar.ir مراجعه نمائید.

شرکتتوسعهونگهدارياماکنورزشيکشور شناسه آگهی: 1164844

فراخوانمزایدهعمومي)تجدید(
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور )سهامی خاص(

م الف 1450


