
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 

جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع: الف: کلیات کمک به 

نیازمندان و ساخت مدرسه، ساخت سرویس بهداشتی، خوابگاه 

در مناطــق محروم ب: روش اجرای هدف جمع آوری کمک های 

مالی خیرین و خدمات رسانی آموزش و بهداشتی به نیازمندان و 

محرومان. موافقت مرجع صدور پروانه با انجام فعالیت های مذکور 

در اهداف و شیوه های اجرایی، به معنای اجازه فعالیت در خصوص 

مواردی که نیازمند کســب مجوز از دستگاه  های خاص می باشد 

نیست. بدیهی است انجام هرگونه اقدام در راستای اجرایی نمودن 

مواردی  از اهداف و شــیوه های اجرایی که مستلزم اخذ موافقت 

دســتگاه خاص باشد، منوط به دریافت مجوز از آن مرجع است. 

به موجب مجوز. شماره 182492 مورخه 1397/10/04 مرجع 

صادرکننده سازمان امور اجتماعی کشور. مدت: از تاریخ ثبت به 

مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش 

مرکزی، شهر تهران،  یوســف آباد، کوچه معرفت، خیابان 43/1، 

پالک 22، طبقه دوم کدپســتی 1436713954 اولین مدیران: 

آقای سید مســعود صادقی به شماره ملی 0032299435 و به 

ســمت رئیس هیئت مدیره و به ســمت مدیرعامل و به سمت 

عضو هیئت مدیره به مدت 2 ســال خانم رویا افتخاری حقیقی 

به شماره ملی 0042935636 و به سمت عضو هیئت مدیره به 

مدت 2 سال آقای حسن صالحی به شماره ملی 0050789971 

و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و به ســمت عضو هیئت 

مدیره به مدت 2 سال آقای مجید خطیب حقیقی به شماره ملی 

0050806726و به سمت خزانه دار و عضو هیئت مدیره به مدت 

2 ســال آقای رامین دادسرشت به شماره ملی 3873319421 

و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال بازرس موسسه: 

آقای اسداله تولمی واقعی به کد ملی 0450998861 به سمت 

بازرس اصلی به مدت یک سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد 

و اوراق بهــادار و تعهدآور با امضــای مدیرعامل و خزانه دار و در 

غیــاب خزانه دار با امضای رئیس هیئــت مدیره و با مهر انجمن 

معتبر خواهد بود. دارائی موسسه 600000000 ریال اختیارات 

مدیرعامل: طبق اساسنامه.

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

تاسیس موسسه غیرتجاری انجمن نیکوکاران بدون مرز جهانی
 در تاریخ 1397/11/21 به شماره ثبت 46493 به شناسه ملی 14008137227 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/8/27 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: هیئت مدیره اختیارات در ماده 39 اساسنامه را به شرح ذیل 
به مدیرعامل تفویض گردیــد. اجرای مصوبات مجامع و هیئت مدیره. 
- اســتخدام، انتصاب، عزل و نصب کلیه مأمــوران، معاونین، کارکنان 
شــرکت و تعیین شغل و حقوق و دســتمزد و پاداش و کارانه و ترفیع 
و تنبیه و تعیین ســایر شرایط اســتخدام براساس مقررات استخدامی 
و ســاختار ســازمانی و معارفیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و 
بازنشســتگی طبق آیین نامه مصوب هیئت مدیــره و مجمع عمومی. 
- پرداخــت مخــارج و هزینه های جاری شــرکت. - انجام هزینه های 
ســرمایه ای در چارچوب آیین نامه معامالت. - تنظیم بودجه ســاالنه 
شــرکت اعم از بودجه جاری و سرمایه ای براســاس برنامه زمان بندی 
پروژه ها و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب نهایی. - افتتاح حساب 
به نام شــرکت نزد بانک ها و مؤسســات داخلی و خارجی و استفاده از 
آن با امضاء های مجاز شــرکت. - دریافت مطالبــات و پرداخت دیون 
شرکت اعم از اصل، کارمزد و سود تضمین شده و هزینه های متعلقه. - 
پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حساب های شرکت نزد بانک ها 
و مؤسســات و واخواســت این گونه اوراق. - اعزام مأموران و کارکنان 
شرکت و افراد مورد نیاز از مشاورین شرکت به داخل و خارج از کشور 
با اخذ مجوزهای الزم. - دریافت اعتبار به هر مبلغ و یا وام از بانک ها با 
تصویب هیئت مدیره. - اقامه هرگونه دعوی حقوقی و جزائی و دفاع از 
هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت 
در هر یک از دادگاه های اختصاصی و عمومی، در جهت استیفاء یکایک 
حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در 
مقابل هر دعوای اقامه شــده علیه شرکت، مدیرعامل و اعضای هیئت 
مدیــره کارکنان در اجرای وظایف امور مرتبط با شــرکت، چه جزائي 
و چــه حقوقی، در هر یک از مراجــع اختصاصی یا عمومی، در جهت 

اســتیفای حقوق مذکور یا حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، 
قطعات تحقیق و استیفاء کلیه اختیارات مورد نیاز در دسترس از آغاز تا 
اتمام از جمله حضور در جلسات اعالم اراده و نظر، درخواست پژوهش، 
فرجام، واخواهی و اعاده دادرســی، مصالحه و سازش استرداد اسناد و 
دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعالم جعل و تعیین جاعل و 
یا حق امضاء قراردادهای حاوی شط داوری و توافقنامه داوری جداگانه 
و ارجاع دعوا بــه داوری و تعیین گزینش داور منتخب با حق صلح یا 
بدون آن و اجراء حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید 
و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور 
الزم االجــرا )اجرائیه( و تعقیب آن ها و معرفی بدهکار و اموال بدهکار و 
درخواســت توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلســات 
مزایده در مقابل طلب شــرکت و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن ها 
و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به 
و امور مشابه دیگر. - انعقاد هرگونه قرارداد در رابطه با موضوع فعالیت 
شرکت در چارچوب آیین نامه های مصوب هیئت مدیره. - تهیه و تنظیم 
صورت حساب های عملکرد سود و زیان و همچنین ترازنامه و صورت ریز 
دارایی و دیون شــرکت و گزارش آن به هیئت مدیره. - اعطای هرگونه 
وام از محل منابع شــرکت به کلیه پرسنل شــرکت با تصویب هیئت 
مدیره. - ارائه گزارش کلیه معامالت موضوع ماده 129 قانون تجارت به 
هیئت مدیره. - مدیرعامل شرکت می تواند بنا به تشخیص خود قسمتی 
از اختیارات فوق را با مسئولیت خود به مدیران و یا رؤسای امور اجرایی 
شرکت تفویض نماید. - سایر اختیارات پیش بینی نشده در صورت لزوم 

با تصویب هیئت مدیره تفویض خواهد شد.

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

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و صنعتی استوکاژ سهامی خاص
 به شماره ثبت 18635 و شناسه ملی 10100634789 

فراخوان مناقصه عمومی
 یک مرحله ای 

سازمان حفاظت محیط زیست 
شرح در صفحه 5م الف 183

شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در نظر دارد اجرای پروژه تامین روشنایی معابر و برق رسانی به مجتمع های مسکن مهر تعدادی از شهرستان های 
اســتان را از محل اعتبارات طرح تملک دارایی های ســرمایه ای منابع )ملی-  استانی( را به پیمانکاران واجد شرایط و دارای رتبه 5 نیرو و گواهی تائید صالحیت 
ایمنی از اداره کار واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط براساس اسناد و شرایط مناقصه دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار آگهی به مدت 5 روز با 
ارائه فیش واریزی به مبلغ 400/000 ریال به حساب سپهر 0101847694000 نزد بانک صادرات مهدیه بنام شرکت توزیع برق استان همدان واریز و با مراجعه 

به سایت ذیل جهت دریافت اسناد مناقصه اقدام نمائید.

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی
نوبت اول دو مرحله ای 97/24 به شماره 98/03

شرکت توزیع نیروی برق
 استان همدان

روابط عمومی شرکت توزیع برق استان همدان

آخرین مهلت تحویل شماره مناقصهشرح مناقصهردیف
پاکات

مبلغ ضمانت نامه  تاریخ جلسه بازگشایی پاکات
)ریال(

توضیحات
جالف و ب

1
تامین برق روشنایی معابر و برق رسانی 
به مجتمع های مسکن مهر )همدان2- 

مالیر- نهاوند و اسدآباد(
98/2/25440/159/000 ساعت 98/2/2310 ساعت 98/2/2210 تا ساعت 98/0312

سایر اطالعات و 
جزئیات در اسناد 

مناقصات مندرج است

به پیشــنهادات فاقد امضاء مشــروط مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت فراخوان واصل شــود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. به پیشنهادات فاقد 
ضمانت نامه بانکی معتبر ضمانت نامه مخدوش، کمتر از مبلغ مقرر،  چک شــخصی و شرکتی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. اسناد مناقصه در سایت ذیل 

قابل دسترس می باشد جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن 38274632-081 تماس حاصل فرمایید.
  www.setadiran.ir سایت سامانه تدارکات و الکترونیک

توضیحات: مناقصه گرها الزم اســت در صورت عدم عضویت فعلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضا الکترونیکی  را جهت شرکت در 
مناقصه محقق سازند.

»آگهی مزایده خودرو«

رنگ خودرومدل خودرونوع خودروردیف

1GLX4051383عنابی

2GLX4051385نقره ای

پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی )انزلی( در نظر دارد 2 دستگاه 
خودرو سواری به شرح ذیل را از طریق مزایده به فروش برساند.

متقاضیــان می توانند جهت بازدید خودرو و دریافت فرم شــرایط فروش و 
پیشنهاد قیمت از تاریخ انتشار آگهی به مدت 5 روز کاری از ساعت 9 صبح 
الی 14 به محل این پژوهشــکده واقع در گیالن- شهرســتان بندرانزلی- 
غازیــان- میدان گمــرک- داخل محوطه اداره کل شــیالت، پشــتیبانی 

پژوهشکده مراجعه نمایند.
شماره همراه جهت هماهنگی قبلی: 0911-435-3175

شــرکت مخابرات ایران- منطقه فارس در نظر 
دارد، نســبت به انجام عملیات حفاری و کابلکشــی فیبر 
نوری ســه راهی ابنو مســیر اتوبان جدید شیراز- اصفهان 
 به ســمت مشــهد بیلــو و خانمین و ســایت های بین راه

و  براســاس   )MCI-MTN-GSM-HIWEB(
مشخصات موجود در اســناد و دستورالعمل های اجرایی از 

طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط،  جهت 

شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.
متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشــتر به پرتال این 

منطقه به آدرس fars.tci.ir مراجعه نمایند.

آگهی مناقصه 
شماره 98/3

شرکت مخابرات ایران)دو مرحله ای(
)سهامی عام(
منطقه فارس

روابط عمومی مخابرات منطقه فارس

پــروژه راهبری مجتمع معدنی و صنعتی فســفات 
آســفوردی بافق در اســتان یــزد وابســته به قــرارگاه 
خاتم االنبیاء)ص(- هلدینگ تخصصی صنعت و معدن، موسسه 
معدن در نظر دارد عملیات معدنی با مشخصات زیر را به پیمانکار 

واجد شرایط داخلی واگذار نماید.
1- موضوع مناقصــه: انجام کلیه عملیات اجرایی شــامل 

حفاری، بارگیری، حمل، دپو و تسطیح مربوط به معدن روباز
2-مدت اجرای پروژه: یک سال شمسی

3- نــوع و مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصه: 
 تضمیــن شــرکت در مناقصه مطابــق ماده 6 مصوبه شــماره

 123402/ت 50659ه هیئت محترم وزیران مربوط به پیمانکاری 
مورخه 1394/9/22 به مبلغ یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون 
ریال و به عــدد 1/650/000/000 ریال بصــورت ضمانت نامه 

بانکی معتبر در وجه قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(.
4- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان برای 
دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1398/2/3 لغایت 1398/2/13 به 
آدرس یزد میدان باهنر- ابتدای بلوار پاک نژاد- کوچه سر دوراه- 

روبروی حسینیه چهارده معصوم ساختمان 3 طبقه سنگی- دفتر 
پروژه راهبری مجتمع صنعتی و معدنی فسفات آسفوردی بافق و 
یا به آدرس یزد، شهرستان بافق، کیلومتر 35 جاده بهاباد- بافق، 
مجتمع معدنی و صنعتی فسفات آسفوردی مراجعه فرمایند و در 
صورت لزوم با شــماره تلفن 37263969 )035( یا 32413384 )035( 

تماس حاصل نمایند.
5- مهلت تسلیم اســناد مناقصه: آخریــن مهلت تسلیم 
پیشــنهادها تا پایان وقــت اداری 1398/2/23 بــه آدرس یزد 
میدان باهنر- ابتدای بلوار پاک نژاد- کوچه ســر دوراه- روبروی 
حسینیه چهارده معصوم ســاختمان3 طبقه سنگی- دفتر پروژه 
 راهبــری مجتمــع صنعتی و معدنی فســفات آســفوردی بافق

 می باشد.
6- تاریخ بازگشایی پاکت ها: زمان بازگشایی پاکتها مورخ 

1398/2/25 می باشد.
7- مناقصه گزار در رد یا قبول هر یک از پیشــنهادها 

مختار می باشد.
8- هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

مناقصه عمومی )مرحله اول- نوبت اول(

قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص(مجتمع فسفات آسفوردی بافق

سال هفتادو هفتم   شماره 22167   تکشماره 20000 ریال12صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (سه شنبه 3 اردیبهشت 1398   17 شعبان 1440    23 آوریل 2019

وزیر خارجه آمریکا 
در جلسه با ضدانقالب: 

بهترین نفع
 برای آمریکا این است
 که رهبران ایران 
غیرانقالبی باشند

2

کاخ سفید: معافیت های تحریمی ایران را تمدید نمی کنیم

خیال پردازی ترامپ
و زمزمه نفت 100 دالری

* کاخ سفید رسماً از عدم تمدید معافیت مشتریان 
نفت ایران از تحریم های یکجانبه نفتی خبر داد.

* پمپئو، وزیر خارجه آمریکا: عربســتان و امارات 
قول داده اند کمبود نفت در بازارهای جهانی به دلیل 

تحریم ها را جبران خواهند کرد.
* روزنامه واشنگتن پست اعالم کرد دولت آمریکا 
در نظر دارد که از روز دوم ماه مه )12 اردیبهشت( 
معافیت کشورهایی که هم اکنون از ایران نفت وارد 

می کنند را لغو نماید.
* به محض اعالم خبر فوق، بازارهای جهانی دچار 
نوسان شد و قیمت هر بشــکه نفت برنت با 3/3 

درصد افزایش، به ۷4/31 دالر رسید.
می دهد  نشــان  بین المللی  جدید  گزارش های   *
احتمال اینکه قیمت نفت امسال جهش پیدا کند، 
بسیار زیاد است و حتی زمزمه نفت 100 دالری نیز 

شنیده می شود.
* اویل پرایس: »پس از افزایش 30 درصدی قیمت 
نفت، حاال عوامل بسیاری در زمینه عرضه می توانند 

قیمت را از این هم باالتر ببرند«.
* واشنگتن پست: کشورهای عربستان سعودی و 
امارات متحده عربی متعهد به ایجاد تعادل در بازار 

نفت هستند.
* صاحبنظــران معتقدند ایران بایــد در اقدامی 
متقابل، صادرات نفت سعودی و امارات را صفر کند.
* هم اینک وقت آن فرا رســیده اســت سخن 
رئیس جمهور که چند مــاه پیش با صراحت گفت 
که اشکال تراشــی بر ســر راه اقتصاد ایران باعث 
توقف اقتصادی مزدوران آمریکا می شــود، جنبه 
عملی پیدا کند.                                          صفحه4

 * واردات 142 میلیــون دالری کاالهــای لوکس 
از آمریکا به ایران. 

* کارشناس بازار سرمایه: سودآوری بورس امسال 
قابل توجه خواهد بود.

* وجود 2 هزار دالل مسکن مهر در پردیس.

* علی رغم سیالب های اخیر امسال 14 میلیون تن 
گندم در کشور تولید می شود.

* با تصویب الیحه جدید صــورت می گیرد؛ بیمه 
 منازل در برابــر حوادث طبیعی بــا ماهی 5 هزار
تومان.                                             صفحه4

وزیر اقتصاد:

نقدینگی را باید به فرصتی
 برای رونق تولید تبدیل کنیم

 * جزئیــات تــازه از حمــالت خونین ســریالنکا 
شمار تلفات از مرز 290 نفر هم گذشت.

* رادیو فرانسه: 9 میلیون نفر در فرانسه زیر خط فقر هستند.
* تاکید چند باره حشدالشــعبی بــر اخراج فوری 

اشغالگران آمریکایی.

* یک کمدیــن، رئیس جمهور غربگرای اوکراین را 
شکست داد و بر مسند قدرت نشست.

* اعترا ض های آفریقا از سودان و الجزایر به مراکش 
رسید.

صفحه آخر

اولین ضرب شست انصاراهلل در سال جدید

شلیک موشک بدر- اف به خاک عربستان
54 نیروی ائتالف از جمله 9 افسر سعودی به هالکت رسیدند

3
اعطاء 
درجه سرلشکری

 به فرمانده کل جدید 
سپاه پاسداران
 انقالب اسالمی

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

تا دیروز »دزد« را 
بزک می کردند
امروز به چین
 اعتراض می کنند!
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رهبر انقالب در دیدار نخست وزیر پاکستان:

روابط ایران و پاکستان برخالف میل دشمنان آن
باید تقویت شود

صفحه3

يادداشت روز

سپاه پاسداران
در دهه چهارم و پنجم انقالب

خبر ویژه

گاردین: بوش و اوباما شکست خوردند
ترامپ هم در تحریم ایران شکست می خورد

صفحه2 صفحه2

طی یک ماه اخیر

خودروسازان با کاهش عرضه
 قیمت ها را چندین میلیون باال بردند

گزارش خبری تحلیلی کیهان 

FATF تعلل مجمع تشخیص مصلحت در رد
به مصلحت نیست

* آمریــکا برای دقیق تــر کردن تحریم هــای خود به 
شــفافیت های مالی )البته برای دشــمن نــه در داخل 
کشور!( که از طریق FATF صورت می گیرد نیاز دارد.

* با توجه به تفسیر بردار بودن تعریف از تروریسم، اخیراً 
آمریکا نام سپاه پاســداران انقالب اسالمی را در لیست 
به اصطالح تروریستی خود قرار داد. در این راستا، مجمع 
تشخیص مصلحت نظام با پایان دادن به این بالتکلیفی 

و رد لوایح FATF، اقدام متقابل انجام دهد.

* فضــای بالتکلیفــی و عدم تصمیم گیــری در مورد 
FATF نمی تواند برای اقتصاد کشور به ویژه در شرایطی 
که رهبر انقالب شــعار »رونق تولیــد« را مطرح کرده 

است، مناسب باشد.
* تصویــب لوایح مرتبط با FATF، راه های دور زدن 
تحریم هــا را می بندد و با افزایــش دقت تحریم های 
ثانویه آمریکا، آسیب پذیری کشور را به مراتب افزایش 
می دهد.                                                      صفحه11

* در حالی که قرار بود خودروسازان با فروش فوری محصوالتشان زمینه تعدیل قیمت ها را فراهم کنند، 
اما عدم عرضه خودرو طی نیمه اول فروردین ماه باعث شد تا قیمت ها در بازار روندی صعودی بگیرد.

 *  قیمــت پژو 206 تیپ2  که در روزهای پایانی ســال گذشــته و در روزهای آغازین امســال در بازار
72 میلیون تومان بود حاال به 85 میلیون تومان رسیده است. 

* همچنین قیمت پژو 405 حدود 68/5 میلیون تومان بود که در حال حاضر با قیمت 75 میلیون تومان 
در بازار معامله می شود.                                                                                           صفحه4 نخست وزیر پاکستان: ایران بعد از انقالب بهترین نظام های دنیا را دارد


