
موضوع مناقصه: انواعخدماتموردنیازجهتپوششبیمهای
الف- نوع مناقصه:عمومییکمرحلهای

ب- شماره مناقصه:م/ع/ب-97/7/8/ماپ
ج- محل اجرای موضوع فراخوان:شــرکتمجتمعکشتیســازیو

صنایعفراساحلایران
شرکتایزوایکودرنظرداردپوشش های بیمه ایموردنیازخودوشرکت
شــفقهرمزمهر)ازشــرکتهایتابعه(ونیزدربرخیرشتههاخدماتسایر
شرکتهایتابعهرابهبیمهگرواجدصالحیتکهدارایمجوزرسمیازبیمه
مرکزیج.ا.ابودهراصرفًابهدفاترمرکزیبیمهویاشــعبسرپرستیاستان
هرمزگان،واگذارنماید.لذابدینوســیلهازکلیهبیمهگرانیکهحائزشــرایطو
تواناییانجامموضوعمناقصهمیباشــند؛دعوتمیگرددجهتخریداســناد
مناقصهبــهآدرس37کیلومتریغرببندرعبــاس-مجتمعصنایعدریایی
)شــرکتمجتمعکشتیسازیوصنایعفراســاحلایران(،دبیرخانههلدینگ

مراجعهودرمهلتتعیینشدهاسناددریافتنمایند.
مهلت و محل خرید اسناد:متقاضیانمحترممیتواننددرساعاتاداری
ازروزچهارشنبهتاریــخ 97/8/2لغایت97/8/10بهاستثنایروزهای
تعطیلبادردستداشتنفیشواریزیبهمبلغ1/500/000)یکمیلیون
وپانصدهزار(ریالکهمیبایســتبهشمارهحساب2312337145نزد
بانــکتجارت شــعبه صنایع دریایی )کد 23120(،واریزگردد؛به
دبیرخانهکمیســیونمعامالتواقعدرســاختمانمنطقهویژهاقتصادی،امور

حقوقــیوقراردادهامراجعهواســناددریافتو
براساسشرایطمناقصهنسبتبهتکمیلاسنادو
تحویلپاکاتپیشنهاددرفرجهقانونیمقررشده

بهدبیرخانهکمیسیونمعامالت،اقدامنمایند.
توضیح: بههمراهداشتنمعرفینامهممهوربه

مهرشرکتمربوطهوکارتملینمایندهمعرفیشدهضروریاست.
تاریخ تسلیم پیشــنهادات:روزسه شنبهمورخ97/8/22تاپایان

وقتاداری.
زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد:ساعت10:00روزچهارشنبهمورخ

97/8/23
توضیح: هزینهتکثیراسنادودرجآگهیوسایرمواردبرعهدهبرندهمناقصه

میباشد.
آدرس:37کیلومتریغرببندرعباس،شرکتمجتمعکشتیسازیوصنایع

فراساحلایران
متقاضیانجهتکســباطالعاتبیشترمیتواننددرساعاتاداریباشماره
تلفن32571180و32571193واحدقراردادهایهلدینگشــرکت

مجتمعکشتیسازیتماسحاصلفرمایند.
شناسهآگهی:27۴219شناسهنوبتچاپ:۴989۴9

)نوبت دوم(آگهی مناقصه

ISOICO

حوزه ارتباطات و امور بین الملل ایزوایکو

مناقصه گزار:قرارگاهسازندگیخاتماالنبیاء)ص(-قربنوح)ع(-موسسهعمرانساحل.

موضوع مناقصه:خریدغذایکارکنان-سریدومدرکارگاهاحداثفازاولبندرپارسیان.
آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد: حداکثربهمدت10روزازدرجآگهی
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: تضمینشرکتدرمناقصهمعادل:

مبلغ2/600/000/000ریال)دومیلیاردوششصدمیلیونریال(تعیینمیگردد.
تضمینمذکوربهصورتضمانتنامهمعتبربانکیوموردتاییدمناقصهگزارمیباشد.
اینموسســهدرردیاقبولپیشنهادمختاراست،سایراطالعاتوجزئیاتمربوطدر

اسنادمناقصهدرجشدهاست.
-هزینهدرجآگهیبهعهدهبرندهمناقصهمیباشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:استانهرمزگان-شهرستانپارسیان-
شهرکوشکنار-موسسهعمرانساحل-کارگاهاحداثفازاولبندرپارسیان-واحد

امورقراردادها
تلفنتماس:07644627046-امورقراردادها-فاکس:07644627051

آگهی مناقصه عمومی - تجدید
نوبت دوم

موضوع:واگذاریمحلومدیریتداروخانهبیمارستانهای
شفا،سینازرند،علیابنابیطالبراوروابوحامدکوهبنانی

کوهبنان)بلوک1(شمارهمزایده80/23/8/97
شرح در صفحه ۱۰

آگهی تجدیدمزایده عمومی یک مرحله ای
دانشگاه علوم پزشکی کرمان

بهاســتنادصورتجلســههیئتمدیرهمورخ1396/9/7ومجوزشماره
11/53699مــورخ96/9/1۴ادارهکلراهداریوحملونقلجادهای
استانتهرانتصمیماتذیلاتخاذشد:آقایعلیرضاشریفیبشمارهملی
3369818671بهسمترئیسهیئتمدیرهومدیرعاملفاطمهشهریاری
بشــمارهملی008210۴506بهســمتنایبرئیسهیئتمدیرهآقای
محسنشریفیبشمارهملی33۴1259058بهسمتعضوهیئتمدیره
کلیهاوراقواســنادعادیواداریوکلیهاسنادواوراقبهاداروتعهدآور
شرکتازقبیلچک،ســفته،بروات،قراردادهاوعقوداسالمیباامضاء
مدیرعاملونایبرئیسهیئتمدیرهمنفرداهمراهبامهرشرکتمعتبر
میباشــد.اختیاراتذیلبهمدیرعاملتفویضگردید:اجرایمصوبات
مجامعوهیئتمدیرهاســتخدام،انتصاب،عزلونصبکلیهماموران،
کارکنانشــرکتوتعیینشــغلوحقوقودســتمزدوپاداشوتعیین
سایرشرایطاستخدامبراساسساختارسازمانیوخروجآنانازخدمتو

مرخصیوبازنشستگیپرداختمخارجوهزینههایجاریشرکتافتتاح
حساببهنامشرکتنزدبانکهاوموسساتداخلیوخارجیواستفاده
ازآنباامضاهایمجازشرکتدریافتمطالباتوپرداختدیونشرکت
اعمازاصل،کارمزدوهزینههایمتعلقهپشتنویسیاوراقتجاریجهت
واریزبهحســابهایشــرکتنزدبانکهاوموسساتوواخواستاینگونه
اوراقاقامهدعویودفاعهرگونهدعاویلهویاعلیهشرکتبااختیارات
کاملبرایتعقیبدعویتانتیجهنهاییوحقاعتراضبهرایدادگاهها
وطرحمجدددعواهاانعقادهرگونــهقرارداددررابطهباموضوعفعالیت
شرکتودرچهارچوبآئیننامههایمصوباتهیئتمدیرهتهیهوتنظیم
صورتحسابهایعملکردسودوزیانوهمچنینترازنامهوصورتریز

داراییهاودیونشرکتوگزارشآنبههیئتمدیره.

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

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی شاهد شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت ۱4۱۱82 و شناسه ملی ۱۰۱۰۱84۱945

ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: مشاوره 
واردات صادرات و خرید و فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و 
اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی ترجیحا با نام های 
معرفی شــده از سوی شــرکت و اخذ وام و تســهیالت از کلیه 
بانک ها و موسســات مالی و اعتباری و شرکت در انواع مناقصات 
و مزایده ها و انجام ســایر امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت 
و فعالیت اپتیک عینــک آفتابی و طبی، در صورت لزوم پس از 
اخذ مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط. مــدت فعالیت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان تهران- شهرســتان 
تهــران- بخش مرکزی- شــهر تهران- محله دانشــگاه تهران- 
کوچه شــهید رضا نایبی- خیابان فلسطین- پالک 318- طبقه 
دوم- واحد 18 کد پســتی 1416814516 ســرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000000 ریال نقدی میزان 
سهم الشــرکه هر یک از شرکا خانم فرسیما سلیم به شماره ملی 
0010812407 دارنده 50000000 ریال سهم الشــرکه آقای 
سینا سلیم به شماره ملی 0014484072 دارنده 125000000 
ریــال سهم الشــرکه خانم منصــوره مفیدنژاد به شــماره ملی 
0045412261 دارنــده 50000000 ریال سهم الشــرکه آقای 
محمدحســین ســلیم به شــماره ملی 0047098791 دارنده 
125000000 ریال سهم الشرکه آقای حمیدرضا سلیم به شماره 
ملــی 0064370291 دارنده 50000000 ریال سهم الشــرکه 

آقــای وحید ســلیم به شــماره ملــی 0068174527 دارنده 
100000000 ریال سهم الشــرکه آقای علیرضا سلیم به شماره 
ملی 0068353464 دارنده 125000000 ریال سهم الشــرکه 
خانــم فرزانه ســلیم به شــماره ملــی 0079356982 دارنده 
50000000 ریال سهم الشــرکه آقای امیررضا سلیم به شماره 
ملی 0079471651 دارنده 125000000 ریال سهم الشــرکه 
آقای محمدرضا ســلیم به شــماره ملی 0493073396 دارنده 
200000000 ریال سهم الشرکه  اعضا هیئت مدیره آقای وحید 
سلیم به شــماره ملی 0068174527 و به سمت رئیس هیئت 
مدیــره به مدت نامحدود آقای علیرضا ســلیم به شــماره ملی 
0068353464 و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق 
امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار  تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
ســفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی با امضای رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل مشترکا با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد 
و همچنیــن کلیه نامه های اداری با امضــاء مدیرعامل همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:  طبق اساسنامه 
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سلیم اپتیک آریا بین در تاریخ ۱397/7/۱5 
به شماره ثبت 532324 به شناسه ملی ۱4۰۰78766۱8

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1397/04/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب 
ســود و زیان سال مالی 1396 به تصویب رسید. پیام زرافشان 
دارای کد ملی 0068732163 به ســمت بازرس اصلی و رضا 
مهراندیــش دارای کد ملی 0040796663 به ســمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه 

کیهان برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تولیتو 
سهامی خاص به شماره ثبت 2۱995 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰675526 

بهاستنادصورتجلســههیئتمدیرهمورخ1397/03/0۴ومجوز
شــماره82019مورخ97/۴/۴ادارهتعاون،کارورفاهاجتماعی
شهریارتصمیماتذیلاتخاذشــد:آقایسیاوشکریمیباکد
ملی005۴700۴26بهســمترئیسهیئتمدیرهوآقایعادل
پورجدیخطبهسراباکدملی03221۴81۴6بهسمتنایبرئیس
هیئتمدیرهوآقایجعفرمیرزاییعلیپورباکدملی0053096711
بهسمتدبیرهیئتمدیرهوآقایسیدولیالهبهشتیبهش.ملی
03220990۴8ســمتمدیرعاملوآقایمحســنیگانهعضو
اصلیوآقایرضاعینیعضواصلیهیئتمدیرهبرایباقیمانده
دورهتصدیهیئتمدیرهانتخابگردیدند.کلیهقراردادهاواسناد
تعهدآورواوراقبهادارشــرکتبادوامضاءآقایســیدولیاهلل
بهشــتیمدیرعاملتعاونیبهعنواندارندهامضاءثابتهمراهبا
مهرشــرکتتعاونیوآقایسیاوشکریمیرئیسهیئتمدیره
ودرغیابرئیسهیئتمدیره)آقایســیاوشکریمی(باامضاء
آقایعادلپورجدیخطبهســرانایبرئیــسهیئتمدیرهدارای
اعتبارخواهندبود.همچنیناوراقعادیشرکتتعاونیباامضاء

مدیرعاملومهرشرکتمعتبراست.
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار 

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف کارکنان 
بیمارستان تامین اجتماعی شهریار

 به شماره ثبت 648 و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰8577۰ 

ثبتوامضاذیلدفاترتکمیلگردیدهکهخالصهآنبهشرح
زیــرجهتاطالععمومآگهیمیگــردد.موضوع:ارائهکلیه
خدماتحقوقیباســتثنایدخالتدراموروکالت،درصورت
نیــازپسازاخذمجوزهایالزممدت:ازتاریخثبتبهمدت
نامحدودمرکزاصلی:استانتهران-شهرستانتهران-بخش
مرکزی-شــهرتهران-محلهافســریه-خیابان35متری
قصرفیروزه)خاتماالنبیا(-خیابان15متریچهارمشــهرک
شهیدبهشتی-پالک0-بلوک68کارمندی-طبقههشتم-
واحد1کدپســتی178175۴756سرمایهشخصیتحقوقی:
1/000/000ریالمیباشــد.اســامیومیزانسهمالشرکه
شــرکا:بهنامرحیمیبهشــمارهملی0011392053دارنده
500/000ریالسهمالشــرکهامینحاجیانبهشــمارهملی

2093067633دارنــده500/00ریالسهمالشــرکهاولین
مدیران:بهنامرحیمیبهشمارهملی0011392053بهسمت
رئیسهیئتمدیرهبهمدتنامحدودامینحاجیانبهشماره
ملی2093067633بهسمتعضوهیئتمدیرهوبهسمت
مدیرعاملبهمدتنامحــدوددارندگانحقامضا:همچنین
امضــاءکلیهاوراقبهاداروتعهدآورموسســهازقبیلچک،
سفته،بروات،قراردادها،عقوداسالمیواوراقعادیاداریبه
امضاءمنفردآقایامینحاجیانهمراهبامهرموسســهمعتبر
میباشــد.اختیاراتمدیرعامل:طبقاساسنامهثبتموضوع
فعالیتمذکور،بهمنزلهاخذوصدورپروانهفعالیتنمیباشد.

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

تاسیس موسسه غیرتجاری بشیر ترنم عدالت  غیروکالتی در تاریخ ۱397/۰5/۰۱ 
به شماره ثبت 45۱8۰  به شناسه ملی ۱4۰۰7735۱88 

سال هفتادو هفتم   شماره 22۰34   تکشماره ۱۰۰۰۰ ریال۱2صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(چهار  شنبه 2 آبان ۱397   ۱4 صفر ۱44۰    24 اکتبر 2۰۱8

ظریف در جلسه غیرعلنی مجلس: 

ناچاریم
 FATF را 
بپذیریم!

۱۱

گزارش خبری تحلیلی کیهان

دولتمردان حاضر در روز بزم
و غایب در میدان رزم!

صفحه2

محاسبات دشمن را به هم بریزید
نه برعکس!

مرعشی این بار
پاکت ماست مالی را باز کرد

صفحه2

خبر ویژهيادداشت روز

گزارش گاردین از جوالن چاقوکش ها در لندن

 رئیس کل بیمه مرکزی:   

 فهرست بیمه  های غیرمجاز تا یک ماه آینده 
منتشر می شود

* آمارهای بانک مرکزی نشان داد؛ کاهش 99 درصدی 
دارایی های خارجی کشور در دولت تدبیر و امید!

* عملیات اجرایی طرح  ملــی آبخیزداری تا دو ماه 
دیگر به پایان می رسد.

* افزایش تعداد بی مسکن ها در دوره عباس آخوندی.
* دســت یابی فوالد مبارکه اصفهان به سطح زرین 
 .EFQM جایزه جهانی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا
صفحات۴و۳

رویکرد اردوغان در پرونده خاشقجی   

یکی به نعل یکی به میخ
کوه افشاگری اردوغان موش زائید

 * ســازمان ملــل از ســایه قحطی و مرگ بر ســر
 14 میلیون یمنی خبر داد.

* تظاهرات ضد اشغالگری در هرات؛ مردم افغانستان 
خواستار اخراج آمریکایی ها از کشورشان شدند.

* محکومیت فرانســه به نقض حقوق زنان از سوی 
سازمان ملل.

* مجتهد: بن سلمان پدرش را زندانی کرد.
صفحه آخر

برپایی کوچکترین موکب به همت مادر 80 ساله شهید 

 انهدام
 سه تیم تروریستی 
در خوزستان

۳

مقام صهیونیست: 
50 سال بود 
منتظر آدمی مثل 
بن سلمان بودیم!

۱۲

درخواست »واشنگتن تایمز«
 از مسئوالن ایرانی: 

فرزندان
 مسئولین را

 به خاک »دشمن« 
نفرستید!

۸

* مدیرانی که تا دیروز گمان می کردند سیاســت های آنان 
پاسخگوی مشــکالت است ســهم خود را از موفقیت ها 
غلط  نتیجه سیاســت های  که  امروز  ولی  می خواســتند 
آشکارند، مدیران روز بزم به غایبان صحنه رزم تبدیل شده 

و از نبود اختیارات گالیه کرده و یا استعفا می دهند.
* مدیرانی که این روزها ســفره خود را جدا کرده و ســاز 
 استعفا را می نوازند در نزدیک ۵ سال گذشته هل من مبارز 
ســر  می دادند ولی امروز که مشکالت یکی پس از دیگری 
 بر اثــر بی مباالتی و ناکارآمدی ها بروز کــرده و زمان رزم 

فرا رسیده به کناری کشیده و خداحافظی می کنند.
* جهانگیــری که امروز خــود را فاقد اختیــارات کافی 
می داند همان کسی اســت که در دوره تبلیغات انتخابات 
ریاســت جمهوری پای به میانه میدان گذاشته و در دفاع 
از عملکرد دولت یازدهم بــه مردم یادآوری می کرد که در 
گذشته وضعیت چگونه بوده و امروز با تالش های ما چه شده 

است؟!
* با گذشــت نزدیک 17 ماه از انتخابات دوازدهمین دوره 
اقتصادی روشن  وزارتخانه های  تکلیف  ریاســت جمهوری 
نیســت، نامه معرفی وزرای پیشنهادی رئیس جمهور برای 
وزارتخانه های کار، اقتصاد، صنعت و راه به تازگی در صحن 

علنی مجلس خوانده شد.
* آخوندی از اختالفات خود با دولت بر ســر مسائلی چون 
مالکیت و اقتصاد بازار را دلیل استعفای خود خواند بی آنکه 
بگوید چگونه بعد از ۵ سال به این نتیجه رسیده است که با 
دولت مشکل داشــته و با این مشکالت نمی شود به نتیجه 

رسید؟!
* روزنامه های زنجیره ای که در ۵ سال گذشته از برخی مدیران 
دوره بزم چهره ســوپرمن ساخته بودند این روزها در صفحات 
نخست خود با اشاره به گفته های جهانگیری این سوپرمن دیروز 
را یک مدیر فاقد اختیارات می خوانند!                          صفحه2

صفحه۳

*جعفری دولت آبــادی: فردی 240 میلیون دالر ارز 
دولتی اخذ نمــوده و آن را در بازار آزاد فروخته و با 
ســود حاصله و با ما به التفاوت بهای ارز دولتی و آزاد، 

کارخانه ای را در تبریز خریده است.
* وقتــی فهرســت دریافت کنندگان ارز رســانه ای 
شــد، این فرد تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و در 
تحقیقات اعتــراف کرد که ارز های دولتی را فروخته 
و از ما به التفــاوت قیمت دولتــی و آزاد، کارخانه ای 

خریداری کرده است.

* بانــک مرکزی ظرف چند ســال اخیر، حداقل 10 
میلیارد دالر توســط بانک ها به افراد و شــرکت های 
تجاری پرداخت کرده، اما موارد زیادی از آن باز نگشته 
است و اگر هم اقدامی شده، اطالع رسانی نشده است.

*خانمــی بــا اعضای خانــواده اش 32 هزار ســکه 
خرید کرده اند. در بازرســی از منــزل این خانم که 
در شــرکت های هرمی اوریف لیم نقش داشته است 
24هزار و500 عدد سکه در کولر منزل و 108 کیلو 
طال کشف شده است.                           صفحه11

دادستان تهران خبر داد

خرید کارخانه ای در تبریز 
با فروش ۲40 میلیون دالر ارز دولتی در بازار آزاد! پس از بی توجهی به بی حرمتی های 

گذشته صورت گرفت 

جدیدترین هتاکی 
مدعیان اصالحات 
به مقدسات

۱۱

* بر اســاس آمار و ارقامی که رسانه های انگلیسی منتشر کرده اند، لندن یکی از جرم خیزترین شهرهای 
دنیاست. 

* گفته می شود انگلیس پلیسی ترین کشور جهان است طوری که به نوشته روزنامه »دیلی میل«، در این 
کشور نزدیک به 6 میلیون دوربین امنیتی وجود دارد.

* علی رغم این که بیشتر این دوربین ها در شهر لندن مستقر هستند، مانع افزایش جرم و جنایت در این 
شهر نشده اند و لندن امروز به بهشت چاقو کش ها معروف شده است.                               صفحه آخر


