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کاهش ارزش پول ملــی در حالی اتفاق 
می افتد که مردم، به خصوص آنهایی که 
درآمدهای ثابت دارند، روز به روز قدرت 
خریدشــان کاهش یافته و این روند تا 
جایی پیش رفته که اخیراً بر اساس برخی 
آمارها، خط فقر در جامعه برای یک خانوار 
۴ نفره، ۱۰میلیون تومان اعالم شده است!

سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلــس: ارکان مختلف مجلس 
تالش های متعددی در طول ۴ ماه گذشته 
برای حفظ ارزش پول ملی انجام دادند اما 
خروجی ها و نتایجی که از دل این اقدامات 
بیرون آمد چندان از طرف دســتگاه های 
نشــد. گرفته  اجرایی کشــور جــدی 

 اگر قصورهایی که درخصوص کاهش ارزش پول ملی صورت گرفته و می گیرد ناشی از یک تعمد 
برای وخیم تر کردن اوضاع اقتصادی و سیگنال دادن به دشمنان ملت ایران درباره اثربخش بودن 
تحریم ها باشــد، به این راحتی ها نمی توان کسی  که خودش را به خواب زده از خواب بیدار کرد!

افقی:
1- بهتریــن راهکاری که می تواند بــه تولید ملی و ایجاد 
اشتغال کمک شایانی نماید 2- هفته آن را به تازگی پشت 
سر نهاده ایم- هیئت آن را دولت تشکیل می دهد 3- شیره 
انگور- این گیاه دارویی برای رفع خستگی و تنظیم دستگاه 
گوارش بســیار مفید است- پدر عمار صحابی بزرگ پیامبر 
گرامی اســام 4- دقت و ژرف اندیشــی- نام کوچک براون 
خاورشناس مشهور انگلیسی که کتاب تاریخ ادبیات ایران را 
نوشته است- شاخه ای در ادبیات که معضات جامعه را به 
زبان شوخی بیان می کند 5- از غذاهای مردم روسیه- سرای 
مهر و کین- اسباب سفر- اجاره دهنده 6- نیاز مهم نوجوانان 
و جوانان- نویســنده کتاب معروف سفرهای گالیور- حرف 
دهن کجی 7- از سنگ های تزئینی- از شهرهای جنگ زده 
کشور یمن- یکی از میدان های قدیمی پایتخت 8- پایتخت 
ایتالیا- کلیسای قدیمی و دیدنی پاریس- حرکتی در ورزش 
ژیمناســتیک 9- منطقه ای در شــمال تهران- نیکویی و 
مهربانی- از میوه های گرمســیری 10- ســرزمین آرزوها- 
عالی و خوب- بزرگ ترین فقر است 11- معدن ذغال سنگ 
آزادشهر- سوره ای در قرآن کریم- یکی از ویژگی های سخن 
خوب 12- در تصوف سالک و مسافر است- عینک نامرئی- 
نوعــی گل 13- بزرگراهی در مرکز پایتخت- بتی در زمان 
جاهلیت- وسیله ای برای تبلیغ- آقای آلمانی 14- عامت 
جمع در زبان عربی- اســوه و نمونــه- در لطافت طبعش 
خاف نیســت 15- دانشمند معروف آمریکایی که توانست 
اسرار ویروس ها را کشف کند- نوعی گاز کمیاب که در جو 

زمین یافت می شود.

عمودی:
۱- هدف مهمی که مدیران نظام باید آن را ملکه ذهن 
خود قرار دهنــد- یکی از صفات حضرت حق 2- از 
روش های درمانی غیردارویی برای بیماران افسرده- 
چله کمان 3- حرف انتخاب- محل قوه شــامه- نام 
دیگر خارپشت ۴- شاعر مشهور عرب که در خدمت 
امام هشتم علیه السالم بودند- نام دیگر حنا- زاهد 

شماره 11798 جدو    ل

افزایش روزافزون گرانی های سرسام آور و بی عملی برخی مسئوالن- بخش پایانی

تالش مردم برای حفظ سرمایه هایی که بر باد می رود

و گوشه نشــین 5- حالت بیهوشی در بیمار- ضمیر 
اشاره در زبان انگلیسی- نویسنده آمریکایی که رمان 
معروف بابالنگ دراز را نوشــته است- شل و وارفته 
6- بزرگ ترین شاعر پارسی گوی کشور پاکستان- گاز 
شهری- طوالنی ترین رود کشور روسیه 7- دشمن 
سخت- از ماهیان ریزنقش دریاچه مازندران- یکی 
از نام های خداوند 8- وسیله ای برای ورزش اسکی- 
نمایش نامه نویسی  شاهکار ویلیام شکسپیر در هنر 
9- ســردار کارتاژ- شــهری در فرانسه- شهری 
در کرمان که دوباره از نو ســاخته شده ۱۰- ضمیر 
سوم شخص- شاعر مسافر- محل طبابت- یکی از 
رشته های علوم انسانی در دانشگاه ۱۱- دومین خلیفه 
سفاک اموی- حرف چهارم الفبای موسیقی- ماهی 
انگلیسی ها- یکی از دو جنس در طبیعت ۱2- تظاهر 
به نیکوکاری- باصرفه ترین و به روزترین وسیله حمل 
و نقل مسافران در شهرهای بزرگ- نام مادر گرامی 
امام محمدتقی)ع( ۱3- فیلسوف بزرگ یونان باستان 
که به وی لقب معلم اول داده اند- کشــوری در قاره 
سیاه- ساز شکوه گر ۱۴- از رنگ های شاد در طبیعت- 
نام مادر رستم در شاهنامه ۱5- پسوند صفت ساز- از 
بزرگ حضرت محمد  زنان- معجزه  هنرهای دستی 

صلی اهلل علیه و آله و سلم.

در دنیای امروز شــاید بتوان گفت که دیگر عدم 
وابستگی و نیاز کشورها به یکدیگر در تولید کاالهای 
مختلف به نوعی بی معناست و حتی تولیداتی که در 
داخل کشــورها با هدف بی  نیازی از بازار بین المللی 
صورت می گیرد تا انــدازه ای هر چند اندک به نرخ ارز 
وابسته است. البته کشــورها معموالً در مواقعی از 
نوسانات ارزی آسیب های جدی می بینند که انحصار 

ارزهایی خاص بر آنها حاکم است.
کاهــش ارزش پول ملی در حالــی اتفاق می افتد که 
مــردم، به خصوص آنهایی که درآمدهای ثابت دارند، روز 
به روز قدرت خریدشــان کاهش یافته و قیمت ها بدون 
توجه به ثابت ماندن درآمدها، همچنان سیر صعودی به 

خود گرفته اند.
خط فقر ۱۰ میلیونی!

ایــن روند تا جایــی پیش رفته که اخیراً بر اســاس 
رضا الماسی

برخی آمارها، خط فقر در جامعه برای یک خانوار 4 نفره، 
10میلیون تومان اعام شده است.

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان 
کارگران کشــور، اخیراً در گفت وگویی درباره مشکات 
کارگران )که بخش عمده ای از جمعیت کشور را تشکیل 
می دهند( در امرار معــاش و تأمین هزینه های تحصیل 
فرزندان خود می گوید: » در چندسال اخیر آحاد جامعه و 
علی الخصوص کارگران کشورمان تحت تأثیر شدیدترین 
فشارهای اقتصادی همچون افزایش افسارگسیخته تورم، 
کاهش درآمد و کاهش قدرت خرید و افزایش فقر روبه رو 
بوده اند که در این اواخر مهمان ناخوانده ای به نام کرونا به 
آن اضافه شده است. این معضات، مدیریت و روال عادی 
زندگی کارگران را تحت الشعاع قرار داده و آنها را در تأمین 

هزینه های روزانه به بن بست رسانده است.«
او می افزاید: » براســاس تعریف سازمان های جهانی، 
خط فقــر را حداقل درآمدی می دانند که یک نفر بتواند 
در یک کشــور زندگی کنــد. باتوجه به بــرآورد حدود 
10میلیون تومانی خط فقر کشــورمان برای یک خانواده 
4 نفره و دریافت خوشــبینانه حقوق ماهیانه سه میلیون 
تومان به راحتی می توان اثبات نمود که کارگران )بیش از 
نیمی از جمعیت کشورمان( زیر خط فقر به سر می برند.«

کاهش شدید ارزش پول ملی
به اعتقاد بســیاری از کارشناســان اقتصادی یکی از 
مهم ترین عواملی که باعث نوســان شــدید قیمت ها در 
بازارهای مختلف می گردد و حتی تولیدات داخلی را هم 
تحت شعاع قرار داده، مسئله نوسان روزانه قیمت ارز است.

ایجاد انحصار ارزی و عدم تســریع در شکســتن این 
انحصــار و روی آوردن به تبادالت دوجانبه و چند جانبه، 
از جمله عواملی است که موجب کاهش شدید ارزش پول 

ملی ما و افزایش جهشی ارز شده است.
در شماره پایانی این گزارش سراغ نایب رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسامی رفتیم تا از دالیل نوسانات 
شدید این روزهای قیمت دالر و راه های کنترل و مقابله با 

آن اطاعاتی کسب نماییم.
دکتر سید احســان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس در گفت وگو با گزارشگر روزنامه کیهان 
می گوید: » شاید بتوان گفت از منظر اقتصادی شاه کلید 
تثبیت اقتصاد ایران در ســال جاری و به ساحل آرامش 
رســاندن تاطم هایی که در بازارهای مالی مختلف وجود 

دارد، ایجاد یک چشــم انداز مثبت و با ثبات در حوزه نرخ 
ارز اســت و اگر سیاســت گذار پولی و ارزی کشور نتواند 
چشم اندازی را برای حفظ ارزش پول ملی فراهم نماید به 
نظر نمی رسد سایر اقدامات کمک زیادی به کاهش نوسانات 

بازار های مختلف کند.
او بــا بیان اینکه؛ یکی از وظایــف مهم دولت، حفظ 
ارزش پول ملی است، درخصوص اقدامات مجلس یازدهم 
در این راستا توضیح می دهد: »برای انجام چنین وظیفه ای 
ارکان مختلف مجلس تاش های متعددی در طول 4 ماه 
گذشته انجام دادند. به طور مشخص روز دوم تیرماه سال 
99 اولین جلسه کمیســیون های مجلس یازدهم شکل 
گرفت و بافاصله بعد از انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون 
اقتصادی، نمایندگان تصمیم گرفتند در همان روز جلسه ای 
را پیرامون نرخ ارز برگزار نمایند و در روزهای بعد از دوم 
تیر هم از وزارتخانه های صمت، جهاد کشــاورزی، نفت، 
وزارت امور خارجه و بانک مرکزی دعوت به عمل آمد. بعد 
از آن هم این جلسات با جزئیات بیشتری ادامه پیدا کرد 
اما خروجی ها و نتایجی که از دل آن جلسات بیرون آمد 
چندان از طرف دســتگاه های اجرایی کشور جدی گرفته 
نشــد تا جایی که کمیســیون اقتصادی در جلسه ششم 
مهرماه خود تصمیم گرفت گزارشی از علل نابسامانی بازار 
ارز و کوتاهی هایی که توسط دستگاه های مختلف صورت 

گرفته را تهیه و منتشر نماید.«
خاندوزی درباره محتوای این گزارش به دو دسته عوامل 
 در کاهش ارزش پول ملی اشــاره کرده و اظهار می دارد: 
»یک دســته عوامــل به بازار پول و سیاســت های پولی 

سال های گذشته بر می گردد. به عبارت دیگر نقدینگی خلق 
شــده در طی چند سال گذشته که در سپرده های بانکی 
متوقف نگه داشته شده بود به دالیل مختلف از حساب های 
بانکی به چرخش درآمده و به سمت بازارهای دارایی های 
مختلف مثل مسکن و ارز و طا و خودرو و... حرکت کرد. 
سرعت گردش نقدینگی نشان می دهد پول با چه سرعتی 
در دست مردم جابه جا می شود به طوری که تابستان 99 
یکی از باالترین مقاطع در گردش نقدینگی است. شاخص 
7.7 برای گردش نقدینگی در مقطع یک شاخص بسیار 
باالیی است و حکایت از این می کند که جامعه به سرعت 

در حال انتقال نقدینگی است.«
سرمایه هایی که روز به روز آب می روند

در جریان تاطم های بی سابقه بازار در 6 ماه نخست 

ســال جاری، طبقاتــی از مردم برای حفــظ ارزش پول 
خودشــان به سمت سایر دارایی ها رفته و به عبارت دیگر 
از طریق هجوم به ســایر دارایی هــا تاش می کنند تا از 
دارایی های مختلف به عنوان یک لنگر برای حفظ قدرت 

خرید استفاده نمایند.
امــا هجوم هیجانی به بازارهــای مختلف وضعیت را 
وخیم تر کرده و می کند. عضو هیئت علمی دانشگاه عامه 
طباطبایی در این باره معتقد است: »متاسفانه ناآگاه بودن 
جامعه نسبت به پیامدهای چنین رفتارهای جمعی، خودش 
عاملی می شود برای دامن زدن به همان مشکلی که جامعه 
از آن می ترسد. برای این دسته اول عوامل که حول مسئله 
حجم نقدینگی قابل طبقه بندی هست، بیش از همه باید 
سیاســت گذاران پولی سال های گذشته را مقصر دانست 

که نه تنها به خلق بی مهابای نقدینگی دامن زند بلکه هیچ 
ابزاری را هم برای مهار سوداگران بازار دارایی های مختلف 
وضع نکردند. شــاید عدم تصویب CGP که بخش مهمی 
از مالیات بر عایدی مســکن است و قوانینی از این دست 
که بتواند نقش سرعت گیرهای مالیاتی را در مسیر ورود 
و خروج دارایی ها در بازار را داشــته باشد، یکی از عوامل 
مهمی است که متاسفانه دولت و مجالس گذشته در این 

زمینه کوتاهی کردند.«

ضعف در بازار ارز
بنیان های ضعیف بازار ارز، دومین مسئله ای است که 
به گفته نایب رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس موجب 

وضعیت فعلی ارز شده است.
 به عبارت دیگر در زمانی که ســال ها عاج مشخصی 
برای وابستگی دولت و منابع صادراتی کشور به نفت پیدا 

نشــد و در دستور کار قرار نگرفت، نتیجه خود را در این 
مســئله نشــان داده که کاهش درآمدهای نفتی پس از 
تحریم های ایــاالت متحده خود به خود میزان موجودی 
دولــت و بانک مرکزی از ارزهای صادراتی را به شــدت 

کاهش داده است.
خاندوزی در این باره توضیح می دهد: » در این دسته 
دوم از عوامل باید بیشــتر به دنبــال این بود که اوالً چرا 
وزارت نفــت ما در مورد عقد پیمان نامه های صادراتی با 

طرف های آســیای شرقی و منطقه ای، دیپلماسی الزم را 
به خرج نداده و ثانیاً در زمینه تبدیل نفت خام و میعانات 
گازی به فرآورده )کــه فرآورده ها کمتر قابل ممنوعیت 
تحریم ها هستند( اقدام الزم انجام نشده است. ثمره این 
دو کوتاهی وزارت نفت باعث شــده که به شدت وصولی 

درآمد نفت و ارزهای نفتی ما کاهش پیدا کند.«
 او می افزایــد: » از طــرف دیگــر تشــویق صادرات 
غیر نفتی هم در طول سال های اخیر بسیار با ضعف و تعلل 
فراوان همراه بوده است. متاسفانه در جلساتی که ما با این 
صادرکنندگان داشتیم، آنها از عدم همکاری و نظرخواهی 
و مشارکت گیری وزارت صمت و بانک مرکزی و سازمان 
توسعه تجارت به شدت گله داشتند و مشاهده می کنیم 
که همچنان موانع صادرکنندگان ما در کشــور سر جای 

خودش باقی است.«
اصرار بر تشریفات گمرکی در شرایط جنگ اقتصادی!

توقف کانتینرهای صادراتی کشور به مدت یک هفته 
تا 15 روز پشت مرزهای صادراتی کشور به دلیل دشواری 
تشریفات گمرکی و پایین بودن زیرساخت ها یکی دیگر 
از عواملی است که در شرایط فعلی برای تاطم های بازار 
افزوده است. به گفته کارشناسان؛ دولتی که به ارز صادراتی 
نیاز دارند اصا چنین شرایطی در مورد صادرات پذیرفتنی 
نیست و این عامل هم باعث شده ارزهای ناشی از صادرات 

ما افزایش ویژه ای پیدا نکند.
نوع قاعده گذاری هایی که در سامانه نیما از طرف بانک 
مرکزی انجام شده موجب گردیده همان صادرکنندگان 
معدود موجود هم در بازگرداندن ارز خودشــان به کشور 
تعلل کنند که بخشــی از آن به رانتی که صادرکنندگان 
 متاســفانه حاضر نیســتند از آن چشــم پوشــی کنند 

برمی گردد. 
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش پایانی 
اظهارات خود می گوید: » دسته دوم از عوامل کاهش ارزش 
پول ملی، عناصری هســتند کــه در کوتاه مدت قابلیت 
تغییر و تحول را دارند. برخاف آن طبقه اول که مسئله 
بلندمدتی اســت و در طول سال های مختلف ایجاد شده 
اســت. به نظر می رسد با تمرکز بر تجدید نظری که باید 
وزارت نفت، وزارت صمت و بانک مرکزی در مورد وظایف 
خودشان بدهند، کاما میسر است که شرایط ارزی کشور 

در ماه های آینده بهبود پیدا کند. 
همچنین وزارت صمت باید با اعام یک فهرســت از 
کاالهای وارداتی مورد نیاز کشــور به صادرکنندگان، این 
اجازه را بدهد تا صادرکنندگان کشور به جای اینکه لزوماً 
ارز خودشان را وارد کنند، بتوانند کاالهای وارداتی مورد 

نیاز را وارد کنند. 
متاســفانه علی رغم پیگیری هایی که شخص بنده یا 
برخی دیگر از نمایندگان انجام دادیم وزارت صمت در انجام 
این وظیفه هم کوتاهی کرد. امیدواریم با قبول مسئولیت 
آقای رزم حسینی در وزارت صمت این نقیصه هم با سرعت 

و با قید فوریت از طرف این وزارتخانه برطرف شود.«
همــه اینها منوط به این مهم اســت کــه تقصیر و 
قصورهایی که صورت گرفته و می گیرد ناشی از یک تعمد 
برای وخیم تر کردن اوضاع اقتصادی و ســیگنال دادن به 
دشمنان ملت ایران درباره اثربخش بودن تحریم ها نباشد 
که اگر آن علت باشد به این راحتی ها دیگر نمی شود کسی 

که خودش را به خواب زده از خواب بیدار کرد.
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با توجه به ضرورت رعایت الزامات و نکات ایمنی، از هموطنان گرامی درخواست می گردد تا در هنگام استفاده از بخاری های گازسوز، نکات زیر را رعایت نمایند.
الف- بخاری گازسوز و ملحقات آن از جمله شلنگ های رابط، باید دارای عالمت استاندارد بوده و بر اساس دستورالعمل های فنی سازنده نصب و مورد بهره برداری قرار گیرد.

 ب- در صورت لزوم و از جمله در مکان های آموزشی ، دسترسی اطفال و دانش آموزان به بخاری و سایر اجزا و ملحقات آن به نحو مناسبی محدود گردیده و آموزش های الزم به دانش آموزان
داده شود.

ج- بخاری ها باید در محل هایی که کف و نیز جداره دیوار های آن مقاوم در برابر آتش باشند، نصب گردد.  
د- دودکش های مورد استفاده نباید دارای هیچ گونه منفذ و یا نشتي بوده و خروجی آن از پشت بام حداقل یك متر از سطح بام و نیز دیواره های جانبي بام ، فاصله داشته باشد. نصب کالهك 
با  شکل H  در خروجی آن و نیز اطمینان یافتن از باز بودن طول مسیر آن الزامی است. شیب این لوله ها باید رو به باال و  مطابق دستورالعمل های نصب بخاری باشد. قطر لوله هاي دودکش 

نیز باید مساوي یا بزرگ تر از قطر لوله خروجي دستگاه گازسوز در نظرگرفته شود.
ر- استفاده از دودکش و یا شیر گاز مشترک برای دو یا چند وسیله گاز سوز مجاز نمی باشد. 

ز- عبور دودکش بخاری از شیشه مجاز نبوده و لوله دودکش باید در فاصله ایمن از مواد آتش گیر، از جمله پرده ها، نصب گردد.
س- شعله بخاری در هنگام روشن بودن باید به رنگ آبی و پایدار باشد.

ش- از بخاری های بدون دودکش نباید در فضا های کاماًل بسته و نیز برای مدت طوالنی استفاده گردد.
و- بخاری ها و سایر اجزا و یا الحاقات سیستم گرمایشی می بایست هر سال قبل از استفاده مجدد ، مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد. 

ه- هر گونه نقص در سیستم و یا عملکرد بخاری ها فقط باید از طریق مراکز فنی مجاز اصالح گردد و از دستکاری بخاری جداً اجتناب گردد. 
ی- سیستم های کنترلی از جمله ODS و سنسورهای خاص ، برای حفاظت و ایمن نگاه داشتن مصرف کنندگان از خطرات احتمالی بر روی بخاری ها تعبیه گردیده است . لذا از دستکاری و 

یا قطع آنها اکیداً خودداری گردد .

اطالعیه
سازمان ملی استاندارد ایران

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل م الف227۱

ضرورت رعایت الزامات و نکات ایمنی بخاری های گاز سوز

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه 
مورخ 1399/02/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه 
و صورت حســاب ســود و زیان دوره عملکرد سال مالی 
1398 تصویــب گردید. آقای جهانشــاه ناظمیان به کد 
ملــی 0039582434 به ســمت رئیــس هیئت مدیره 
و خانــم نینا ناظمیــان به کد ملــی 0070760561 به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانــم پریناز پناهی 
به کد ملی 0039166368 به ســمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب شــدند. آقای 
غامرضا ســلیمانزاده فرد به کد ملــی 0320228223 
به ســمت بازرس اصلــی و خانم ورنیــکا ملک داودی به 
کدملی 1815328576 به سمت بازرس علی البدل برای 
مدت یک ســال مالی انتخاب شــدند کلیه اوراق و اسناد 
تعهدآور از قبیل چک ســفته بروات و عقوداسامی و کا 
با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر 
می باشــد.- روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت ورنکو 
سهامی خاص به شماره ثبت ۲0۳80 

و شناسه ملی ۱0۱006۵۹۲86

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده مورخ 1398/07/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: آقای داور ریاحی به شماره ملی 
1380778107 به ســمت رئیس هیئت مدیره 
آقای علیرضا طهماســبی حمید به شماره ملی 
0491130287 بــه ســمت مدیرعامل و نائب 
رئیس هیئت مدیــره آقای حمیدرضا علی خانی 
به شــماره ملی 0491085044 به سمت عضو 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند 
کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل- چک- ســفته- برات- قراردادها و عقود 
اسامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت کاوش پسند نوین 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۹۲0 

و شناسه ملی ۱0۱0۲۲0۲۳۳۷ 

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

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/04/16 
طی شماره مجوز  998/917/556مورخ 99/4/21 صادره 

از سازمان بهزیستی کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای ســید جواد ســادات فریزنی 0922806683 عضو 
علی البدل هیئت مدیره آقای حسین مظفر به شماره ملی 
3932094344 عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره 
آقای جعفر انوری به شــماره ملی 0057557772 عضو 
هیئت مدیــره و نائــب رئیس هیئت مدیــره آقای مجید 
سلیمانی ساسانی به شــماره ملی 0384998771 عضو 
اصلی هیئت مدیــره خانم فاطمه مظفر به شــماره ملی 
0082206236 عضو اصلی هیئت مدیره آقای میثم مظفر 
به شــماره ملی 0073237329 عضو هیئت مدیره برای 
مدت ســه ســال تعیین گردیدند و آقای میثم مظفر به 
شماره ملی 0073237329 به سمت مدیرعامل به مدت 
دو سال انتخاب گردید. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار 
با امضای مدیرعامل یا یک نفر از اعضای هیئت مدیره بنا 
بــه تعیین هیئت مدیره هر یک بــه تنهایی همراه با مهر 

موسسه معتبر است.

آگهی تغییرات موسسه بنیاد نیکوکاری مهرتابان 
به شماره ثبت ۴8۲۴6 

و شناسه ملی ۱۴0086۴۵۵80

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

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  اسامی 
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 
 ۱0۱0۱۴۳۹6۲۱

 سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور

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

و موسسات 
غیرتجاری شهریار 

شرکت پتروشــیمی شهید تندگویان در نظر دارد مناقصه با شرایط ذیل را از طریق مناقصه عمومی 
یك مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط و دارای صالحیت واگذار نماید.

1- موضوع مناقصه: تهیه و اجرا عملیات پوشــش FIRE STOP در کلیه پســت های اصلی و فرعی 
I/O ROOMS برق و

2- مدت اجرای موضوع مناقصه: 5 ماه
3- مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: 1/230/000/000 ریال )یك میلیارد و دویست و سی میلیون 

ریال( می باشد.
4- تضمین های معتبر برای شــرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی، واریز وجه به حســاب اعالم 

شده در اسناد مناقصه.
 5- محــل و مهلت توزیع اســناد مناقصه: بندر امــام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی پتروشــیمی، 
ســایت 4 پتروشــیمی شهید تندگویان، امور حقوقی و پیمان ها، تلفن 06152172873 - از مورخ 99/7/27 تا 

ساعت 12 مورخ 99/8/03
6- ارائه گواهینامه های ذیل از سوی مناقصه گران در زمان دریافت اسناد مناقصه الزامی است:

1-6( گواهینامه صالحیت پیمانکاری
2-6( گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی )به استناد دستورالعمل اجرایی 
آیین نامــه ایمنی امور پیمانکاری، اخذ تاییدیه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اســتان خوزســتان جهت 
شرکت هایی که مرجع صادرکننده گواهینامه تایید صالحیت ایمنی آنها خارج از استان باشد، در زمان دریافت 

اسناد مناقصه الزامی است.(
7- محل و مهلت تحویل پاکات پیشــنهادی: آدرس فوق کمیسیون معامالت - تا ساعت 12 مورخ 

99/8/17
8- محل و تاریخ جلســه گشایش پاکات پیشنهاد قیمت: آدرس فوق، سالن کنفرانس ساختمان 
مرکزی، ســاعت 11 صبح مورخ 99/8/26 می باشد که از پیشنهاددهندگان دعوت می شود در جلسه گشایش 

پاکات حضور یابند.
تذکر 1: پاکت پیشنهادی مناقصه گری گشوده خواهد شد که حدنصاب امتیاز ارزیابی کیفی را کسب نماید.

تذکر 2: به پیشــنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشــروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، 
چك شــخصی و نظایر آن و پیشــنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقا ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
تذکر 3: سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

تذکر 4: شرکت در فرآیند مناقصه جهت مناقصه گری فراهم خواهد شد که حضورا نسبت به دریافت اسناد 
مناقصه اقدام و مشخصات خود را تسلیم دستگاه مناقصه گزار نماید.

تذکر 5: ارائه کپی مصدق قراردادهای مشابه انجام شده و مفاصا حساب های ذی ربط که در یکی از مراجع 
ذی صالح )دفترخانه اســناد رسمی یا دادگاه یا امور حقوقی کارفرمای طرف قرارداد( گواهی شده است، جهت 

بررسی مدارک ارزیابی کیفی مناقصه گران، الزامیست.
این آگهی در پورتال الکترونیکی پتروشیمی شهید تندگویان به آدرس www.stpc.ir در قسمت مناقصات 

/ مزایدات قابل دریافت می باشد.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
توأم با ارزیابی کیفی

شرکت پتروشیمی شهید تندگویانمناقصه شماره ۹۹/۴۹۹

روابط عمومی شرکت پتروشیمی شهید تندگویان


