
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 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/5/12 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد: شــرکت سرمایه گذاری میالد ســازندگان به شماره 

شناسه 10101424086 به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی 

آقای مجتبی نعمتی جم به شــماره ملی 0036203270- شــرکت 

جهاد تعاون به شــماره شناسه ملی 10101382904 به سمت نایب 

رئیس هیئت مدیره، به نمایندگی آقای حسین فهمیده به شماره ملی 

0041974451- شــرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت تدبیر به 

شناسه ملی 10101323148 به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی 

آقای محمدحسن مشکوری به شماره ملی 0451915501 به سمت 

عضو هیئت مدیره و داود اکبری به شــماره ملی 0039731588 به 

سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و 

اسناد تعهدآور به امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر 

شــرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از 

اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

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

آگهی تغییرات شرکت جهاد تعاون تهران سهامی خاص به شماره ثبت 109718 
و شناسه ملی 10101534490 

شرکت آب منطقه ای مازندران درنظر دارد مناقصات به شرح ذیل را طبق قانون برگزاری مناقصات 
با مشخصات زیر به صورت عمومی یک مرحله ای به مناقصه بگذارد:

* نوع تضمین: براساس آیین نامه تضمین معامالت دولتی
* مدت اعتبار پیشنهاد: مدت اعتبار پیشنهادها از تاریخ بازگشایی 

به مدت دو ماه می باشد.
* تأمین اعتبــار پروژه: از محل طرح های تملــک دارایی های 

سرمایه ای
* محل دریافت و تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت

* زمان و مهلت دریافت اسناد: )از ساعت 08:00 روز یکشنبه 

مورخ 98/06/03 الی ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 98/06/10(
* مهلت تحویل اســناد: )تا ســاعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 

)98/06/24
* آدرس کارفرما: مازندران، ساری، کیلومتر 3 جاده ساری- قائمشهر، 

کدپستی 48158-98643
کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت انجام 

می گردد.

نوبت دومآگهی فراخوان مناقصه

روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران

وزارت نیرو
شرکت مدیریت منابع آب ایران

شرکت آب منطقه ای  مازندران

مبلغ تضمین )ریال(مبلغ برآورد )ریال( عنوانردیف

 تهیه مصالح، خرید، ســاخت، حمل و نصب تجهیزات پکیج تصفیه آب مربوط به آب رسانی1
1430/000/000/0001/500/000/000 )چهارده( روستای پایین دست سد البرز

موضوع آگهی:
DUKE خرید قطعات

برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت
WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایند.

RHP-7302507498-T21 :درخواست شماره

با اخذ سپرده
آگهی مناقصه عمومی

نوبت اول

روابط عمومی

به استناد مجوز شــماره 980013 بشــماره ابالغ 8082-115 مورخ 98/4/29 کمیسیون ماده 
2 ســازمان امور اقتصادی و دارایی اســتان، تعداد 3 دســتگاه خودروی وانت مزدا دوکابین، 2 
دســتگاه خودروی وانت پیکاپ دوکابین، یک دســتگاه پاژن و 2 دستگاه پژو با مشخصات ذیل 
را به روش مزایده عمومی از طریق ســامانه تدارکات الکترونیک دولت)ستاد( بفروش می رساند. 
داوطلبان حقیقی و حقوقی شــرکت در مزایده از روز انتشــار آگهی تا ســاعت 13 روز پنج شنبه 
مورخ 98/6/14 متعاقب کسب اطالعات مربوط به نحوه و شرایط مزایده از سامانه ستاد بنشانی 

www.setadiran.ir جهت بازدید از این خودروها طی بازه زمانی مزبور همه روزه بجز ایام 
تعطیل از ساعت 9 الی 13 به آدرس مندرج در جدول ذیل مراجعه و با واحد امور اداری اداره کل 
هماهنگ نمایند. کلیه پیشــنهادات بهاء بایستی طی مدت مذکور و حداکثر تا ساعت 13:15 روز 
پنج شــنبه مورخ 98/6/14 در سامانه ستاد درج شوند. جلسه کمیسیون و تعیین برندگان مزایده 
راس ســاعت 10صبح روز شنبه مورخ 98/6/16 در سالن اجتماعات اداره کل دامپزشکی زنجان 

برگزار خواهد شد و حضور پیشنهاددهندگان در جلسه بالمانع می باشد.

آدرس و تلفن اداره کل دامپزشکی استان زنجانمدلنوع خودروردیف
 )شامل واحدهای امور اداری، سالن اجتماعات و محل بازدید از خودروها(

زنجان، خیابان خرمشهر روبروی پارک ملت اداره کل دامپزشکی استان1384نیسان وانت پیکاپ1
1384نیسان وانت پیکاپ 2

تلفن: 2-33772401 )024( و 33016228 )024(- تلفن گویا: 1512

1386پاژن دوکابین3
1384پژو جی ال ایکس4
1384پژو 5405
1384مزدا وانت دوکابین6
1385مزدا وانت دوکابین7
1385مزدا وانت دوکابین8

شناسه آگهی: 575338                                       شناسه نوبت چاپ: 616534

»آگهی مزایده عمومی خودرو«
اداره کل دامپزشکی استان زنجان

اداره کل دامپزشکی استان زنجان

شــرکت برق منطقه ای آذربایجان در نظر دارد مناقصه خرید دو دســتگاه مقره شــوی خط گرم 5000 لیتری را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به شماره فراخوان 2098001119000057 به آدرس الکترونیکی www.setadiran.ir برگزار نماید.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 3/000/000/000 ریال بحروف )سه میلیارد ریال( به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی به حساب 
سیبا به شماره IR030100004001106406376190 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی به نام شرکت برق منطقه ای آذربایجان

بهای فروش اسناد: 200/000 ریال )دویست هزار ریال(

جهت اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934 
جهت اخذ اطالعات بیشتر به سایت های زیر مراجعه و یا با شماره تلفن 31073235-041 تماس حاصل فرمایند.

   www.setadiran.ir   www.Iets.mporg.ir    www.azrec.co.ir   www.tavanir.org.ir  

شناسه آگهی: 575262
شناسه نوبت چاپ: 616453

جدول زمانی انجام مناقصه
از ساعت 8 صبح مورخ 98/6/9شروع فروش اسناد

تا ساعت 19 عصر مورخ 98/6/12مهلت دریافت اسناد

تا ساعت 10 صبح مورخ 98/6/27مهلت بارگذاری پیشنهادات در سامانه ستاد

ساعت 11 صبح مورخ 98/6/27بازگشایی پاکات

»رونق تولید«
آگهی مناقصه عمومی

وزارت نیرو
شرکت برق منطقه ای آذربایجان

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای آذربایجان

نوبت اول

12صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 ( سال هفتادو هشتم   شماره 22266   تکشماره 20000 ریالیک شنبه 3 شهریور 1398   23 ذی الحجه 1440    25 آگوست 2019

هدیه ویژه شبکه سوم سیما به فاطمه عبادی برگزیده عصر جدید

امکان خلق و عرضه 40 تابلو از حماسه عاشورا

يادداشت میهمان

علت تزلزل برخی مسئوالن
 از دید رهبر انقالب 

خبر ویژه

یکخبرنگاردیگرمدعیاصالحطلبی
درخواستپناهندگیکرد

صفحه2صفحه2

گزارش خبری تحلیلی کیهان از واکنش دولتمردان به بسته فرانسوی

آقای ظریف!
 بسته فرانسه توهین آمیز است

گزارش خبری تحلیلی کیهان

روحانی: در۲ ماه اخیر
تورم کاهش یافته است!

* فاز دوم طرح 550 هزار هکتاری اراضی خوزستان 

و ایالم معطل تامین اعتبار

* نماینده مجلس: افزایش 5 برابری قیمت کنسرو، 

بیانگر نبود نظارت است.

* وزیر راه: عدم رعایت کف و سقف قیمت بلیت هواپیما تخلف است.

 * شــرکت پشــتیبانی دام یکــی از واردکنندگان 

ذرت آلوده به کشور است.

* بخشودگی کامل جرایم مالیاتی در سال های آینده 

تمدید نخواهد شد.

صفحه4

شرکت ملی نفت: توسعه پارس جنوبی را
 بدون توتال انجام می دهیم

* آغاز جنجالی نشست جی-7 از شکاف میان اعضاء 

تا درگیری با معترضان.

*  ســنگربندی و ســاخت مدارس ضدگلوله برای 

حفاظت از دانش آموزان در آمریکا.

* رونمایی انقالبیون یمن از سامانه موشکی دفاع هوایی.

 * افزایــش درگیری ها در جنــوب یمن؛ متجاوزان

 به جان هم افتاده اند.

* ســوریه: ترکیه حمایت از تروریســت ها را علنی 

کرده است.

صفحه آخر

تهدید حشدالشعبی، آمریکا را عقب راند
واشنگتن: جلوی حمالت اسرائیل را می گیریم

تایمز: 

افسر اطالعاتی صدام
جانشین
 ابوبکر بغدادی شد

۱۲

* نفر برگزیده و نخست فصل اول مجموعه برنامه عصر جدید از سوی شبکه سوم سیما این  جایزه و امکان 
را یافت تا در جهت بسط فرهنگ عاشورا، 40 تابلو را ویژه عاشورا و محرم طراحی و اجرا و عرضه کند.

* هموطن اهل جنوب کشورمان فاطمه عبادی با 6،544،964 رأی از مجموع 24،405،608 رأی توانست 
عنوان استعداد برتر و جایزه 500 میلیونی را از آن خود کند.

* نزدیک به هفت میلیون نفر نه تنها به هنر خانم عبادی، بلکه به موضوع و مضامین ارزشمند و انسانی 
آثار وی رأی دادند؛ موضوع ها و مضامینی که در نهایت ایجاز و سادگی و در عین حال آمیخته با خالقیت 
مثال زدنی عرضه شد.                                                                                            صفحه۳

در گفت وگوی خواندنی کیهان با خانواده شهید دکتر احمد حاتمی مطرح شد

جزئیات مهمی از شهادت رازآلود دانشمند فضایی در مکه
صفحه۸

* رئیس جمهور : آمارهای دو ماه اخیر و نیز آمار اخیر مرکز آمار، 
نشان می دهد که هم نرخ تورم ماهانه و هم تورم نقطه به نقطه 

نسبت به ماه های ابتدایی سال کاهش یافته است.
* این در حالی اســت که آمارهای جدید مرکــز آمار از نرخ 
 تورم در ماه های تیر و مرداد نشــان می دهد »تورم ماهانه« و 
»تورم نقطه به نقطه« کاهش یافته اما »تورم کل« در همین ۲ ماه 

مدنظر رئیس جمهور، افزایش یافته است. 
* به عبارتی، رئیس جمهور در میــان آمارهایی که مرکز آمار 
منتشــر کرده صرفا به آن بخشی استناد کرده که به نفع دولت 
اســت، وگرنه »تورم کل« در همین بازه زمانی از 40/4 به4۲/۲ 

درصد افزایش یافته است.
* براســاس آخرین آماری که از سوی مرکز آمار ایران منتشر 
شــده، نرخ تورم در مرداد 1۳98 به 4۲ درصد رسیده که بجز 
سال 74 که نرخ تورم به 49/4 درصد رسیده بود، باالترین نرخ 

تورم در سال های پس از انقالب می باشد.
* نکته جالب دیگری که وجود دارد این که مســئولین زمانی 
که نرخ »تورم نقطه به نقطه« رو به افزایش می گذاشــت، هیچ 
اشــاره ای به آن نمی کردند اما حاال که این نرخ کاهشی شده، 
شاهد اشتیاق مسئولین برای تبیین کاهش نرخ تورم می باشیم!!

* البته آقای روحانی که در تبلیغات انتخاباتی خود در ســال 
9۲ گفته بود مالک تورم جیب مردم اســت، باید به جای ارائه 
آمارهای تخصصی کــه برای فهم آن نیاز به توضیح وجود دارد 

به مواردی مانند مسکن، خودرو، گوشت و... اشاره می کردند.
* متوسط قیمت مســکن در یک سال اخیر براساس آمار بانک 
مرکزی از تیر 97 تا تیر 98 در تهران بیش از 91 درصد رشــد 

کرده است. 
* در نمونه دیگر، با وجود وعده های مسئوالن برای کاهش قیمت 
گوشت اما در روزهای اخیر قیمت گوشت دوباره باال رفت، به طوری 

که هر کیلوگرم گوشت تا 1۳0 هزار تومان به فروش رسید.
صفحه4

۳ با حکم رهبر انقالب انجام شد 

انتصاب 
حجت االسالم رمضانی 
به عنوان دبیرکل 
مجمع جهانی اهل بیت)ع(

* آقای ظریف در اظهارنظری عجیب گفته اســت که پیشــنهادات رئیس جمهور فرانســه درباره کاهش 
تنش ها درباره توافق هسته ای ایران در مسیر صحیحی به پیش می رود. سوال اینجاست که مطرح کردن 

موضوع توان موشکی و منطقه ای ایران از سوی فرانسه، مسیر صحیح است؟!
 * پاریس در پیشــنهادی توهین آمیز و فریبکارانه مدعی شــده است که فرانسه 5 میلیارد دالر و باقی اعضای برجام 
10 میلیارد دالر نقدینگی اینســتکس را تأمین خواهند کرد و ایران باید در ازای این وعده نســیه و حرکت نمایشی 

برنامه موشکی و قدرت منطقه ای خود را متوقف کرده و محدودیت های صنعت هسته ای خود را نیز دائمی کند!
* دولت و وزارت خارجه، یک بار باید تکلیف خود را با برجام معلوم کنند. اگر باطل شده می دانند، بگویند 
و اجــرای تعهدات ایــران را هم متوقف کنند. اگر هم معتبر می دانند، حــق ندارند دوباره درباره افزایش 

تعهدات ایران و کاهش تعهدات غرب مذاکره کنند. 
* نمی شــود برجام را برای داخل، تبدیل به متن مقدس کرد اما در خارج، زیر پای دشــمن گذاشــت و 
لگدمال شدنش را محترم شمرد!                                                                                 صفحه۲

عضو کمیسیون قضایی مجلس: 

نفوذی های وزارت نفت 
زمینه ساز
 توقیف »گریس۱« بودند

۱۱

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

دست های پشت پرده
 در کشور اجازه تصویب 
خواسته آمریکا را 
نمی دهند!

۱۱


