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در حال حاضر، میانگین سنی جمعیت کشور به 
34 سال رسیده است؛ پیر شدن جمعیت یعنی زنگ 
خطر افزایش جمعیت سالمندی، تأمین نبودن نیروی 
انسانی در آینده، نیاز کشور به واردات و نیروی کار 
خارجی، چالش جدی و ورشکستگی احتمالی نظام 
تأمین اجتماعی در دو دهه آینده و تضعیف و تغییر 

ساختار و نهاد خانواده!
در مقابل هرچه جمعیت کشــور بیشتر باشد، تعداد 
نوآوران در آن بیشتر است که این نیروهای انسانی می توانند 
در جهت اهداف شرکت های دانش بنیان به کار گرفته شوند؛ 
کشورهایی که از جمعیت بیشتری برخوردارند،  پتانسیل و 

قابلیت های بیشتری در زمینه نیروی انسانی دارند.
چرا جوانی جمعیت کشور از دست رفت؟

در قانون برنامه اول توســعه اقتصــادی، اجتماعی، 
فرهنگی مصوب ســال 1368 ذکر شده است: » برمبنای 
بررسی های به عمل آمده، اعمال سیاست تعدیل موالید از 
6.4 مولود زنده به دنیا آمده در طی دوران بالقوه باروری یک 
زن ) سال 1365( به 4  نوزاد در سال 1390 و کاهش نرخ 
رشد طبیعی جمعیت از 3.2 به 2.3 درصد در همین مدت با 
توجه به ساختمان فعلی بسیار جوان جمعیت و  ویژگی های 

زیستی و فرهنگی جامعه امکان پذیر خواهد بود.«
در بند 9 قانون برنامه، مربوط به هدف های کمی کالن 
)برنامه توســعه(، عدد 4 برای نرخ باروری در سال 1390 

هدف گذاری شد.
مسعود عالمی نیســی؛ سرپرست مؤسسه تحقیقات 
جمعیت کشور در این باره می نویسد: »مبنای نرخ باروری 
کل برای آغاز برنامه اول، عدد مربوط به ســال 1365 در 
نظر گرفته شده بود؛ مراجعه به آمارها نشان می دهد که نرخ 

رضا الماسی

بخش پایانی

»قانون حمایت از خانواده«
در انتظار تشکیل ستاد فرماندهی

بررسی میزان اجرای قانون جوانی جمعیت
 پس از گذشت چند ماه

یک استاد جمعیت شناســی: تغییر نگرش خانواده ها به فرزندآوری در 
کنار کاهش رشد اقتصادی، از جمله موارد اصلی کاهش زاد و ولد است. 
 تحوالت اجتماعی و نگرشــی یکی از عوامل عمده در بروز این کاهش 
زاد و ولد بوده است. ذات مدرنیسم به شکل گیری این نگرش منجر شده 
است. محصول مدرنیسم خانواده های کوچک تر و کاهش فرزندآوری و 

یا ازدواج نکردن است.

ســتاد فرماندهی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هنوز 
تشکیل جلسه نداده است؛ اگرچه طبق قانون، به هر یک از نهادها وظایفی 
محول شده است؛ به نظر می رسد تا زمانی که ستاد ملی جوانی جمعیت 
تشکیل جلسه نداده و از دستگاه های مرتبط گزارش عملکردی نخواسته 
است؛ دستگاه ها چندان تمایلی به تن دادن به وظایف خود ندارند و تنها 

به گزارش مصوبات بسنده خواهند کرد.

باروری کل در تاریخ تصویب برنامه اول )1368.11.11( 
نسبت به سال 1365، به میزان زیادی کاهش یافته و به 
عدد 4.69 رســیده بود؛ یعنی تنها 0.69 با عدد مطلوب 
فاصله داشت! نکته مهم تر آن است که روند کاهشی نرخ 
فرزندآوری پیش از تصویب برنامه اول و از اوایل دهه 60 
آغاز شده بود و به نظر می رسد در آن زمان به جای قوانین 
کاهــش فرزندآوری باید برای افزایش فرزندآوری و تغییر 

روند کاهشی، اقدام می شد!«
او ادامه می دهد: »تصمیم گیران کشور در آن شرایط، 
نرخ باروری مطلوب را برای کشور عدد 4 می دانستند؛ آیا 
همان تصمیم گیران و البته تصمیم سازان که امروز در قید 
حیات هستند، این عدد مطلوب را تأیید می کنند؟ این عدد 

آن قدر دور از دسترس دانسته شده بود که برای 22 سال 
بعد در نظر گرفته شــده بود، در حالی که پیش از پایان 
برنامه اول )کمتر از 5 ســال( محقق شد! با وجود اینکه 
نرخ باروری در ســال 1372 به کمتر از عدد چهار )عدد 
مطلوب برنامه اول( یعنی 3.56 رســید اما در همان سال 
و در تاریخ 1372.3.2 قانون »تنظیم خانواده و جمعیت« 
بــا هدف کاهش فرزندآوری به تصویب مجلس شــورای 

اسالمی می رسد!«
انتصاب دبیر ستاد ملی جمعیت

یکی از انتقاداتــی که درخصوص نحوه اجرای قانون 
جوانی جمعیت مطرح اســت، تشکیل نشدن ستاد ملی 

جمعیت به ریاست رئیس جمهور می باشد.

رئیس جمهور اخیراً در حکمی »ســید کاظم فروتن« 
را به سمت دبیر ستاد ملی جمعیت منصوب کرد؛ انتصاب 
دبیر ستاد ملی جمعیت نقش مهمی در نظارت و هماهنگی 
نهادها و ســازمان های مرتبط با سیاســت های جمعیتی 

خواهد داشت.
تاکنون یکی از مهم ترین مشــکالت مسئله جمعیت، 
فقدان متولی بوده اســت؛ خوشــبختانه با تصویب قانون 
جوانی جمعیت و انتخاب دبیر ســتاد ملی جمعیت، این 

مانع ساختاری برطرف شد.
دبیر ســتاد ملی جمعیت رســالتی سنگین به عهده  
دارد؛ نهادها و دستگاه های مرتبط با جمعیت، سال هاست 
که با  اندیشــه، مقــررات و به طورکلی تنظیمات متفاوتی 
حرکت کرده اند و اقدامات انجام نشــده حداقل ســه دهه 
گذشــته انباشت شده است. از ســوی دیگر به دلیل این 
فرصت ســوزی ها و شــیب پیر شدن کشــور، وقت برای 
جبران  اندک است؛ ســتاد ملی جمعیت در زمانی  اندک 
باید دســتگاه ها را به حرکت وادارد و در راســتای تحقق 
سیاســت های کلــی جمعیت و قانونــی جوانی جمعیت 

هم راستا سازد.
با این حال، طی سال های گذشته تعدادی از کنشگران 
جمعیت، به ویژه جوانان، به طور خودجوش فعالیت هایی را 
انجام داده اند که هرچند با مطلوب فاصله دارد اما در قیاس 

با گذشته، امیدوارکننده است و می تواند ظرفیت خوبی برای 
کمک به ستاد باشد.

در یکی دو ماه اخیــر با وجود اینکه بر اجرای قانون 
جوانی جمعیت تاکید زیادی شــده است؛ به نظر می رسد 
در عمل، اجرای این قانون چندان توفیقی تا کنون نداشته. 
عده ای بر این باورند که عوامل اقتصادی از مهم ترین موانع 

اجرای قانون جوانی جمعیت است.
دکتر خدیجه نصری فوق تخصص پره ناتالوژی )طب 
مادر و جنین( با بیان اینکه وضعیت نامناسب اقتصادی در 
عدم تمایل به فرزند آوری خیلی اثر داشــته است؛ به مهر 
می گوید: »من در یک بیمارستان دولتی فعالیت می کنم؛ 
حدود 70 درصــد خانم های بارداری کــه به ما مراجعه 

می کنند برای زایمان با مشکل مالی مواجه اند.«
علی پژهان، استاد جمعیت شناسی هم مهم ترین عاملی 
را که در کاهش زاد و ولد موثر دانســته؛ بالتکلیفی مردم 
نسبت به آینده خصوصاً در زمینه های اقتصادی است. او 
توضیح می دهد: »مردم شاهد بدعهدی برخی مسئوالن و 
بی وفایی دولت ها بوده اند. البته نمی توان دالیل اقتصادی 

را تنها علت کاهش زاد و ولد دانست.«
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه امروز خانواده هایی 
وجــود دارند که به لحاظ اقتصادی وضع خوبی دارند؛ اما 
اقدام بــه فرزندآوری نمی کنند؛ می گوید: »تغییر نگرش 

خانواده ها به فرزندآوری در کنار کاهش رشــد اقتصادی، 
از جمله مــوارد اصلی کاهش زاد و ولد اســت. تحوالت 
 اجتماعی و نگرشی یکی از عوامل عمده در بروز این کاهش 
زاد و ولد بوده اســت. ذات مدرنیســم به شکل گیری این 
نگرش منجر شــده است. محصول مدرنیسم خانواده های 
کوچک تر و کاهش فرزندآوری و یا ازدواج نکردن است.«
سهم دستگاه های مسئول در کاهش فرزندآوری

زنگ خطر مسئله جمعیت و تحدید نسل از سال 92 
توســط رهبر معظم انقالب به صدا در آمد. ایشان 30 تیر 
سال 92 فرمود: »مسئله  تحدید نسل برای کشور ما خطر 
اســت؛ من به شما عرض بکنم. محدود کردن نسل، برای 
کشور ما یک خطر بزرگی است. ما در منطقه خطر مبالغ 
زیادی پیش رفتیم، باید برگردیم؛ می توانستیم جلوی این 

کار را بگیریم، نگرفتیم.«
پیش بینی رهبر انقالب بر اساس نگاه علمی متخصصان 
و کارشناسان بر این مبنا استوار است که کشور ما با این 
روند کنونی در آینده دچار مشکالت فراوان خواهد شد و 

کشوری پیر خواهیم داشت.
دقیقاً نمی توان مشــخص کرد که از آن سال تاکنون 
چه نهادها و موسساتی آستین ها را باال زده و چه اقداماتی 
انجام داده اند اما روند رشد جمعیت کشور نشان می دهد که 
اگر برنامه ها و فعالیت هایی هم صورت گرفته ولی چندان 
کارســاز نبوده است. شاید مهم ترین اقدام و برنامه همین 
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باشــد که در 
24 مهر سال گذشته به تصویب رسید و این روزها شاهد 
اجرایی شــدن برخی از مواد ایــن قانون مانند وام ودیعه 
مســکن برای خانواده هایی باشیم که صاحب فرزند سوم 
می شوند. در گزارش های پیشین به جزییات این قانون و 
مزایایی که برای فرزندآوری در نظر گرفته شده و همچنین 

وظایف وزارتخانه ها و ســازمان هایی که قانون از آنها نام 
برده به طور اجمالی اشــاره شد که البته برخی برنامه ها 
و فعالیت های صورت گرفته نیازمند اطالع رسانی بیشتر و 
هم افزایی نهادهاست که در قانون نیز به آن اشاره شده است.

ســتاد فرماندهی اجرای قانــون حمایت از خانواده و 
جوانی جمعیت هنوز تشــکیل جلسه نداده است؛ اگرچه 
طبق قانون، به هر یک از نهادها وظایفی محول شده است؛ 
به نظر می رســد تا زمانی که ســتاد ملی جوانی جمعیت 
تشکیل جلســه نداده و از دســتگاه های مرتبط گزارش 
عملکردی نخواسته است؛ دســتگاه ها چندان تمایلی به 
تن دادن به وظایف خود ندارند و تنها به گزارش مصوبات 

بسنده خواهند کرد.
بانک ها هنوز زیر بار اعطای وام نرفته اند

علی رغم ابــالغ بانک مرکزی به بانک ها هنوز خبری 
از اعطای وام به مشــمولین قانون جوانی جمعیت نشده 
اســت. طبق قانون، بانک ها در دو زمینه تســهیالت وام 
مسکن و تســهیالت قرض الحســنه تولد فرزند به ازای 
اولیــن فرزند 20 میلیون و ســقف 100 میلیون تا فرزند 

پنجم تعهداتی دارند.

مهدی سحابی، رئیس گروه بانک های تخصصی اداره 
اعتبــارات بانک مرکزی پیش از این وعــده داده بود تا 
اردیبهشــت ماه بانک ها این تعهدات را اجرایی خواهند 
کرد. اما در عمل همچنان بانک ها از پرداخت این تعهدات 

سر باز می زنند.
قاسم گلی پور، یکی از کارمندان دولت که حائز شرایط 
الزم برای اخذ وام قرض الحسنه می باشد در گفت وگو با 
گزارشــگر روزنامه کیهان می گوید: »پس از ابالغ بانک 
مرکزی چند مرتبه به بانک های مختلف مراجعه کردم اما 
در پاسخ می گویند هیچ بخشنامه ای درخصوص اعطای 

وام قرض الحسنه بابت تولد فرزند دریافت نکرده اند.« 
او می افزاید: »بانک ها هیچ عالقه ای برای اعطای وام از 
خود نشان نمی دهند و تنها پاسخ آنها به مردم این است 
که مالک عمل آنها بخشنامه های رسانه ای نیست! و باید 

بخشنامه رسمی به آنها ابالغ شود.«
صابر جباری فاروجی، سرپرست اداره جوانی جمعیت 
وزارت بهداشت در برنامه گفت و گوی ویژه خبری سیما 
با اشــاره به اینکه قبول داریم در این زمینه کاستی هایی 
داشــته ایم؛ تصریح می کند: »البته باید قبول کرد تغییر 
روندی که در 20 ســال گذشته مبنی بر کاهش باروری 

بر وزارت بهداشت حاکم بوده کمی سخت است.« 
او چالــش برانگیزترین بخش قانون جوانی جمعیت 
در وزارت بهداشت را عدم هوشمند سازی تمامی وظایف 
وزارت بهداشت دانسته و اظهار می دارد: »زایمان، باروری 
و کنترل سقط جنین از مواردی هستند که برای تحقق 
آنها ما نیازمند هوشمند سازی هستیم. به طوری که هر 
مادری که بارداری برایش رقم می خورد باید روند بارداری 
وی تا تولد فرزند در یک سامانه ای الکترونیکی مانند نسخه 

الکترونیک مورد رصد قرار گیرد.«
جباری فاروجی در حالی از لزوم هوشمند ســازی 
وظایف وزارت بهداشــت در این زمینه سخن می گوید 
که برخی کارشناســان معتقدند محدودیت در اجرای 

غربالگری جنین به رشد ســقط های جنین زیرزمینی 
دامن خواهد زد.

منتقدان به کنترل سقط جنین بر این باورند عملکرد 
ناموفق وزارت بهداشت و محدودیت های غلط در غربالگری 
جنین به تولد سالیانه 15 تا 17 هزار جنین با اختالالت 
ژنتیکی منجر می شود که شایع ترین این اختالالت ژنتیکی 

سندروم داون است.
مرضیه وحید دستجردی وزیر اسبق بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی با حمایت از طرح غربالگری جنین گفته 
اســت: »مادران باردار با یک تســت ساده و ارزان قیمت 
می توانند از ســالمت جنین با خبر شوند و این اطمینان 
خاطر والدین از سالمت جنین بسیار حائز اهمیت است.«
مسئله اینجاست که با اجرایی شدن این مصوبه در 
وزارت بهداشــت، طبیعی است که سقط های غیرقانونی 
افزایش خواهد یافت؛ بســیاری از مادران باردار که حتی 
با تأیید پزشکان مجوز سقط درمانی ندارند؛ ممکن است 
بــرای فرار از زایمان یک نوزاد بیمار با اختالالت ژنتیکی 
یا با اختالالت خونی به سراغ روش های غیرقانونی برای 

سقط جنین بروند.

 بــه اســتناد ماّده 41 قانون تقویت و توســعه نظام اســتاندارد در راســتای مصوبات 
نود و یکمین اجالســیه شورای عالی استاندارد مورخ 9/8/ 1۳۷۳ و قانون ارتقاء کیفی 
تولید خودرو و ســایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب 1۳89/1۲/۲۶ استاندارد ملی به 
شماره ۵8۷۷ تحت عنوان » شیر و فراورده های آن- پودر پنیر- ویژگی ها و روش های 
آزمون – اصالحیه شماره 1« در یکهزار و هشتصد و بیست و هفتمین اجالسیه کمیتة 
ملی اســتاندارد خوراک و فرآورده کشــاورزی مورخ 14۰۰/4/1۶ مورد تصویب قرار 

گرفته؛ مراتب جهت اطالع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی می گردد.
الزامات قانونی:

شروع اجرای اجباری استاندارد مذکور سه ماه پس از انتشار آگهی در روزنامه می باشد.                        
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط می توانند جهت کسب اطالع بیشتر به تارنمای 
رسمی ســازمان ملی استاندارد به نشانی: www.isiri.gov.ir و یا در تهران به 

سازمان ملی استاندارد و در استان ها به ادارات کل استاندارد مراجعه نمایند

اطالعیه سازمان ملی استاندارد ایران

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل م الف 479
شناسه آگهی: 1312020

شناسه آگهی: 1311064

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي 
همراه با ارزیابي كیفي مناقصه گران

شــرکت پژوهش و فناوري پتروشیميدر نظر دارد نسبت به خرید یک ســامانه تزریق کاتالیست 
از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکي دولت اقدام نماید. )شــماره ثبت مناقصه در ســامانه ســتاد: 
2001090260000009( کلیــه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد 
 مناقصه گران و بازگشــایي پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس 

www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
به پیشنهادهای واصله خارج از سامانه ستاد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

نحوه دريافت اسناد مناقصه: متقاضیان مي توانند از ساعت 8:00 صبح روز دوشنبه تاریخ 1401/02/19 
تا ســاعت 19:00 روز   دوشــنبه تاریخ 1401/02/26 با واریز مبلغ 1.000.000 ریال به شماره حساب 
IR   960100004001045404016095   با شناسه واریز 365105374295110860000000000134 نزد 
بانک مرکزي به نام شرکت پژوهش و فناوري پتروشیمي، منحصراً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي 

دولت )ستاد( براي دانلود اسناد اقدام نمایند. 
مهلت زماني ارسال پيشنهاد: تا ساعت 19:00 روز دوشنبه تاریخ 1401/03/09

زمان بازگشايي پاكت هاي ارزيابي كيفي: از ساعت 8:30 صبح روز سه شنبه تاریخ 1401/03/10
زمان و محل بازگشــايي پاكتهاي الف و ب: ســاعت 11:00 روز  چهارشــنبه تاریخ 1401/04/01 

تهران- نشاني مناقصه گزار
مبلغ برآورد: 30.000.000.000 ریال

نــوع و مبلغ تضمين فرآيند ارجاع كار: 1.500.000.000 ریال )این ضمانت نامه از تاریخ صدور باید 
به مدت ســه ماه اعتبار داشته باشــد و بنا به درخواست کتبی دستگاه مناقصه گزار باید به مدت سه ماه 

دیگر قابل تمدید باشد.(
توضيحات: 

- زمان بازگشایي پاکات ج، روز جلسه بازگشایي پاکات الف و ب اعالم خواهد شد.
- پیشنهاد قیمت بصورت ریالي اخذ خواهد شد. پرداخت مبالغ قرارداد بصورت ریالي و بر مبناي ارزش 
یــورو در زمــان پرداخت و به نرخ لحظه اي خرید حواله یورو اعالم شــده در ســامانه نیما بانک مرکزي 

خواهد بود.
 - جزئیــات مشــخصات فنــي و نمونــه فــرم ارزیابــي کیفــي بر روي ســایت شــرکت بــه آدرس

www.npc-rt.ir قابل مشاهده است. 
- پاکت پیشــنهادي مناقصه گري گشوده خواهد شــد که حد نصاب امتیاز ارزیابي کیفي )55 امتیاز( را 

کسب نماید.
- الزم اســت مناقصه گران اصل مدارک پاکت الف )تضمین فرآیند ارجاع کار( خود را تا قبل از جلســه 
بازگشــایي پاکات ارزیابي کیفي به آدرس تهران- میدان ونک- خیابان مالصدرا- خیابان شیرازجنوبي- 
کوچه سرو- پالک 27- دبیرخانه کمیسیون مناقصات ارسال نمایند. )تلفن تماس: 021-88607074(

- مدت اعتبار پیشنهادات 60 روز مي باشد.
 - چنانچــه قبــاًل عضو ســامانه ســتاد نشــده اید، جهــت انجــام مراحل عضویــت با شــماره هاي: 

مرکز تماس: 021-1456 
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 تماس حاصل فرمایید و یا به آدرس اینترنتي سامانه مراجعه نمایید.

کدفراخوان پایگاه اطالع رساني مناقصات: 53.115.751

شرکت ملی صنایع پتروشیمی
شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

)نوبت اول()سهامی خاص(

روابط عمومي

و تسمه مدنظر  میلگرد  دارد خرید  نظر  یک شرکت در 
خود را از طریق تشریفات قانونی مناقصه با شرایط ذیل به 

اشخاص واجد شرایط واگذار نماید.
مطابق  تسمه،  و  میلگرد  خرید  مناقصه:  موضوع   -1

مشخصات فنی مندرج در اسناد و جزئیات پیوست؛
2 - محل تحویل کار: درب کارخانه فروشنده؛

و  )چهل   46.930.000.000 قرارداد:  برآورد  مبلغ   -3
شش میلیارد و نهصد و سی میلیون( ریال؛

4- مدت  قرارداد: 1 ماه شمسي؛
کار:  ارجاع  فرآیند  در  شرکت  تضمین  مبلغ   -5
شش  و  چهل  و  سیصد  و  میلیارد  )دو   2.346.500.000

میلیون و پانصد هزار( ریال؛
الي  ساعت 8:30  از  مناقصه:  اسناد  دریافت  زمان    -6

16:00 روز کاری 1401/02/18 لغایت 1401/02/21؛
مناقصه:  اسناد  تحویل  جهت  نیاز  مورد  مدارک   -7
به  ریال  میلیون(  )یک   1.000.000 مبلغ  به  واریز  فیش 

بانک   IR 590100004101005230230152 شبای  شماره 
مرکزی خزانه داری کل به همراه معرفی نامه؛  

)غرب  حکیم  اتوبان  تهران،  اسناد:  دریافت  آدرس   -8
به شرق(، بلوار آزادگان، انتهای خیابان 24 غربی، مجتمع 
تلفن: طبقاتی  پارکینگ   3 طبقه  آفتاب،  ورزشی   فرهنگی 

021-82065501
امور فنی: آقای دکتر موسی خانی )داخلی 217(؛

امور قراردادی: آقای مهندس پورباقریان )داخلی 237(؛
 16:00 ساعت  پیشنهادها:  تسلیم  مهلت   9-آخرین 

روز چهارشنبه مورخه 1401/03/04؛
10- پرداخت کلیه هزینه درج آگهی ها بر عهده برنده مناقصه 

می باشد؛
11- این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار 
ایجاد نمی نماید و شرکت در رد و قبول کلیه پیشنهادهای 

واصله مختار خواهد بود.
شناسه آگهی: 1311513 م الف 452

مناقصه شماره ۱۴۰۱-۰۳ 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1۳99/۰۲/۰1 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای 
ســال مالی منتهی به 98/1۰/1۰ تصویب گردید. آقای هوبرت کارل 
گبهارد گرستر)دارنده کد فراگیر به شماره 91۷۳81۳8( بعنوان بازرس 
اصلی و آقای زیگفرید اریش کارل شــولر)دارنده کد فراگیر به شماره 
91۷۳8۳1۰( بعنوان بازرس علی البدل شــرکت برای مدت 1 ســال 
انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت انتشار آگهی های 

شرکت انتخاب گردید.

سازمان ثبت اسناد و امالک كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شركت كار و تصویر صنعت سهامی خاص
 به شماره ثبت ۱۴۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۴۵۸۲ 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1۳99/۰9/۲۶ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1ـ محل شــرکت در واحد ثبتی 
تهران به آدرس استان تهران ـ منطقه 14 ، شهرستان تهران ، 
بخش مرکزی ، شــهر تهران، محله  اندیشــه ، کوچه شــهید 
محمدرضــا نادربیگی ، خیابان مقصود ، پالک 8 ، طبقه اول کد 

پستی 148۶۷81184تغییر یافت. 
سازمان ثبت اسناد و امالک كشور

اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شركت صنایع شیمیایی بیدک نانو ساختار 
شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۵66۵۰۴ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۴۹۴۰6۰ 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1399/06/30 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال به شرح 
ذیل تعیین و انتخاب گردیدند. آقای محمدحســین 
 0043216031 کدملــی  طهرانــی   ذوالفقــاری 
 آقــای احمد بیدآبــادی کدملــی 0041638158 
 آقــای محمــد بیدآبادی کدملــی 0032280661 
آقای عبدالحسین بیدآبادی کدملی 0043821121 
ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال 1398 به 
تصویب رسید آقای ســیدمهدی داودی محتشم با 
کد ملی 0072962811 به عنــوان بازرس اصلی و 
آقای ســید محمدعلی شریفی الحسینی با کد ملی 
برای  علی البدل  بــازرس  به عنوان   0055839983
مدت یکســال مالی انتخاب شــدند. روزنامه کیهان 
جهت درج آگهی های رســمی شــرکت در سال99 

تعیین نمودند.

آگهی تغییرات شركت مدیریت مهندسی صبا 
سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۰۲۷۹

و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۷6۸۰ 

سازمان ثبت اسناد و امالک كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

صورتجلســه  اســتناد  بــه 
مجمع عمومی عــادی بطور 
 1398/2/3 مورخ  فوق العاده 
شــد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
به  طباطبایی  حمیدرضــا   -
 0050986228 ملی  شماره 
بــه ســمت رئیــس هیئت 
ســیدمرتضی  و  مدیــره 
طباطبایی اوره به شماره ملی 
ســمت  به   1239461941
نایب رئیــس هیئت مدیره و 
مســعود طباطبایــی اوره به 
 0051299471 ملی  شماره 
به ســمت مدیرعامل و عضو 
مدت  بــرای  مدیره  هیئــت 
دو ســال انتخاب گردیدند - 
کلیه اســناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک 
سفته و بروات و عقود اسالمی 
با امضا مشترک دو نفر از سه 
نفر اعضا هیئت مدیره همراه 
با مهر شــرکت دارای اعتبار 
به  باقریان  می باشــد.مهدی 
 0066322952 ملی  شماره 
به ســمت بــازرس اصلی و 
به  شــرع  رهروی  حمیدرضا 
 0071015647 ملی  شماره 
به ســمت بازرس علی البدل 
بــرای مدت یک ســال مالی 

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

آگهی تغییرات 
شركت تولیدی

 و صنعتی 
نوژن گاز 

سهامی خاص 
به شماره ثبت ۹۸۹  

و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۱۴۳۹6۲۱

سازمان ثبت اسناد 
و امالک كشور

 اداره كل 
ثبت اسناد و امالک

 استان تهران 
مرجع ثبت شركت ها 

و موسسات غیرتجاری 
شهریار 


