
شرح کاالتعداد

فیلتر هوای ایراینتک1200 عدد

تمدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شماره 97/46

مناقصه گزار: شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع: خرید 1200 عدد فیلتر هوا )کاالی پیشنهادی بایستی مطابق با استانداردهای ملی و یا بین المللی باشد در غیر این صورت مناقصه گزار 

حق خواهد داشت پیشنهاد ارائه شده را مردود اعالم نماید(.

زمان خرید اسناد مناقصه: وقت اداری 97/8/29 لغایت 97/9/10 با ارائه فیش واریز وجه خرید اسناد و معرفینامه
مبلغ خرید اسناد: 872/000 ریال واریز به حساب جاری 1015805972 بانک رسالت شعبه بلوار جمهوری اسالمی بنام شرکت مدیریت تولید برق کرمان.

محل خرید و تحویل اسناد: کیلومتر 20 اتوبان کرمان- رفسنجان- نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان- اداره تدارکات و انبار
مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: مبلغ 260/000/000 ریال )به پیشــنهادهای فاقد ضمانتنامه یا ســپرده، ضمانتنامه های بانکی اشتباه یا 

سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد(.
زمان تحویل پاکات پیشنهادی: تا پایان وقت اداری یکشنبه مورخ 97/9/25

زمان گشایش پاکات پیشنهادی: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 97/9/26
به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل می شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

جهت کســب اطالعات بیشتر می توانید با شــماره تلفنهای 4-32521221-034 داخلی 2068 یا با شماره تماسهای 034-58120080 
و58120355-034 و همچنین نمابر 33372990-034 تماس حاصل فرمائید. ضمنًا سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

نوبت دوم

مجله کیهان ورزشی، امروز )شــنبه 26 آبان 1397( در سراسر کشور منتشر شد. در 

هفته نامه کیهان ورزشــی، آخرین اخبار فوتبال ایران و جهان را می خوانید. در شماره 

3112 مجله کیهان ورزشی مطالب زیر را می خوانید:

- واگذاری دو باشگاه )چشم انداز( 

- این بازیکنان »مثال خارجی« را چه کسی در آستین فوتبال ما می کند؟! )گشت وگذار(

- ایران بهتر از برزیل است )نگاه چند بعدی( 

- ژاپنی ها چگونه جام را از تهران بردند.« )زیر ذره بین(

- ... و آخریــن اخبار ورزش ایران و جهان و رشــته هایی چــون کاراته، پینگ پنگ، 

تیراندازی، تنیس، والیبال، بسکتبال،... و فوتبال پایه تهران و اخبار ورزش شهرستانها.

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/12/26 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا صفری به شماره ملی 

0530697831 بــا پرداخت مبلــغ 2400000 ریال به صندوق 

شــرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای مجید صفری به شماره 

ملی 0533237904 با پرداخت مبلغ 2000000 ریال به صندوق 

شــرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای بهزاد صفری به شماره 

ملی 0534206379 با پرداخت مبلغ 2000000 ریال به صندوق 

شرکت در ردیف شــرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از 

مبلغ 40000000 ریال به مبلغ 46/400/000 ریال افزایش یافت 

و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید. لیســت شرکاء بعد از 

افزایش ســرمایه به قرار ذیل می باشد خانم عقیق عراقی به شماره 

ملی 0534715664 دارای 2000/000 ریال سهم الشــرکه خانم 

ژاله جعفری به شــماره ملی 0532087291 دارای 4/800/000 

ریال سهم الشرکه خانم ساناز عراقی به شماره ملی 0533450160 

دارای 4/400/000 ریال ســهم الشــرکه خانم گلبرگ عراقی به 

شــماره ملی 0532350634 دارای 4400000 ریال سهم الشرکه 

خانم مهرانگیز دره باغی به شــماره ملــی 0530398273 دارای 

1000000 ریال سهم الشرکه خانم مینو دره باغی به شماره ملی 
0530398265 دارای 1000000 ریال سهم الشــرکه خانم عامله 
حفیظ کاشانی به شماره ملی 0041495535 دارای 1000000 
ریال سهم الشرکه خانم مولود عراقی به شماره ملی 0532035925 
دارای 5000000 ریال سهم الشــرکه خانم سارا هادیان به شماره 
ملی 0534723179 دارای 3900000 ریال سهم الشــرکه خانم 
سحر هادیان به شماره ملی 0534723160 دارای 3900000 ریال 
سهم الشرکه آقای علیرضا دره باغی به شماره ملی 0050138022 
دارای 4000000 ریال سهم الشرکه خانم مینا دره باغی به شماره 
ملی 0036172294 دارای 1000000 ریال سهم الشــرکه آقای 
علیرضا یســاولی شراهی به شــماره ملی 0534527957 دارای 
3600000 ریال سهم الشــرکه آقای محمدرضا صفری به شماره 
ملی 0530697831 دارای 2400000 ریال ســهم الشرکه آقای 
مجید صفری به شــماره ملی 0533237904 دارای 2000000 
ریال سهم الشرکه آقای بهزاد صفری به شماره ملی 0534206379 

دارای 2000000 ریال سهم الشرکه.

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

آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم فاز با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 47636 و شناسه ملی 10100928373 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1396/12/25 و مجوز شــماره 927/15/66779 مورخ 
1397/3/20 اداره کل تعــاون کار و رفــاه اجتماعی اســتان 
تهــران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: جانمحمد سروشــفرش م 
1129438155 داود حاج اســفندیاری ش.م 3979641066 
مــراد اســفندیاری ش م 3978765901 رمضانعلی حیدری 
م  اســفندیاری ش  و محمــد حاجــی  ش م 642903990 
0063367645 به ســمت اعضا اصلــی هیئت مدیره و عباس 
حاج اسفندیاری ش م 3979641147 و رحمت اهلل اسفندیاری 
ش م 3978768501 به ســمت اعضا علی البدل هیئت مدیره 
برای مدت ســه ســال انتخاب گردیدند. احمد مراد افشاری 
3979625370 به سمت بازرس اصلی و علی حاج اسفندیاری 
3979640663 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال 
مالی انتخــاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت 
درج آگهی های شــرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال 95 به 

تصویب رسید.

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

آگهی تغییرات شرکت تعاونی 
مصرف کنندگان تهرانسر به شماره ثبت 

66197  و شناسه ملی 10101111645

موضوع مناقصه: واگذاری ارائه خدمات درمانی به شرکت ایزوایکو و شرکت های تابعه
الف- نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای

ب- شماره مناقصه: م/ع/خ د/09- 97/08/م م و الف
ج- محل اجرای موضوع فراخوان: شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران

شــرکت ایزوایکو در نظر دارد ارائه خدمات درمانی مورد نیــاز خود را به پیمانکار 
واجد شرایط که کلیه مجوزهای الزم جهت ارائه خدمات درمانی را داشته باشد؛ واگذار 
نماید. لذا بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که حائز شرایط و دارای امکانات 
و توانایی انجام موضوع مناقصه می باشــند؛ دعوت می گردد جهت خرید اسناد مناقصه 
بــه آدرس 37 کیلومتری غــرب بندرعباس- مجتمع صنایع دریایی)شــرکت مجتمع 
کشتی ســازی و صنایع فراســاحل ایران(، دبیرخانه کمیسیون معامالت مستقر در امور 
حقوقی و قراردادهای هلدینگ واقع در ســاختمان منطقه ویژه اقتصادی کشتی سازی 

مراجعه و در مهلت تعیین شده اسناد دریافت نمایند.
مدت ارائه اسناد به متقاضیان شرکت در مناقصه و بازدید از محل درمانگاه و خانه های 
بهداشــت کارگری در سایت کارفرما: اسناد مناقصه از روز شنبه تاریخ 97/8/26 لغایت 
پایان وقت اداری روز پنج شــنبه مورخ 97/9/1 در ســاعات اداری و در محل دبیرخانه 
کمیسیون معامالت شرکت مجتمع کشتی ســازی و صنایع فراساحل ایران)هلدینگ( 
به آدرس فوق به فروش می رســد. متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند با در دست 
داشــتن فیش واریزی به مبلغ 1/500/000)یک میلیون و پانصد هزار( ریال به شماره 
حســاب 2312337145 نزد بانک تجارت شعبه صنایع دریایی)کد 23120(، همچنین 
به همراه داشــتن معرفی نامه معتبر از شرکت متبوعشان به صورت حضوری مراجعه و 
عالوه بر دریافت اســناد، با هماهنگی مدیریت توســعه نگهداری زیرساخت ها و واحد 
HSE از محدوده های مورد نظر جهت ارائه خدمات بازدید نموده و با آگاهی از وضعیت 
کار، اسناد را بر اساس شرایط مناقصه تکمیل و امضا نموده، پس از آن در فرجه قانونی 
مقرر شده پیشنهاد خود را به دبیرخانه کمیسیون معامالت شرکت مجتمع کشتی سازی 

و صنایع فراساحل ایران، تحویل نمایند.
شرایط متقاضی: دارا بودن دانش، تخصص و تجربه 
کافی در زمینه خدمات درمانی 2-داشتن حسن سابقه 
3- توان مالی 4- داشــتن گواهینامــه صالحیت 5- 
توانایی تامین دو دستگاه آمبوالنس مجهز به امکانات.

شــرایط شــرکت در مناقصه: 1- داشتن شرکت ثبت شــده با موضوع مرتبط و توان 
مدیریتی در خصوص اشــخاص حقوقی و در خصوص اشخاص حقیقی داشتن مجوز 

فعالیت از مراجع ذیصالح.
2- داشتن امکانات، دانش فنی و تجهیزات متناسب و مرتبط با فعالیت

3- مجوز فعالیت از وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی.
مبلغ ســپرده شــرکت در مناقصه معادل 458/133/125)چهارصد و پنجاه و هشــت 
میلیون و یکصد و ســی و سه هزار و یکصد و بیست و پنج( ریال است که می بایست 
به یکی از دو صورت چک تضمین شــده بانکی و یا ضمانت نامه بانکی در وجه شرکت 

مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران صادر گردد.
تاریخ دریافت پاکات پیشنهاد از مناقصه گران: روز سه شنبه مورخ 97/9/13

زمان بازگشایی پاکات اسناد و پیشنهادات مالی: ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 97/9/14
* هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشــتر در رابطه شرایط اجرای خدمات می توانند در 
ساعات اداری با شماره تلفن های 32571180 و 32571193 با واحد HSE از 
حوزه مدیریت پشتیبانی و زیرساخت ها در معاونت منطقه ویژه اقتصادی شرکت مجتمع 

کشتی سازی تماس حاصل فرمایند.
شناسه آگهی: 290832 شناسه نوبت چاپ: 316325

آگهی مناقصه

ISOICO

حوزه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل ایزوایکو 

نوع پروژهآورده سرمایه گذارآورده شهرداریمحل اجراعنوان فراخوانردیف

1
پروژه احداث و بهره برداری از مجموعه 
تفریحی اورشناریوم )استخر نمایش 
شیر دریایی، فک خزدار و پنگوئن(

مطالعات، طراحی، مجوز بهره برداریواقع در پارک الله
اجرا و بهره برداری

BOLT

شهرداری اهواز به استناد بند 1 ماده 8 شیوه نامه مصوب سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی و مصوبه جلسه مورخ 1397/6/7 هیئت عالی سرمایه گذاری، درنظر دارد نسبت 
به اجرای پروژه احداث و بهره برداری از مجموعه تفریحی اورشــناریوم )اســتخر نمایش شیر دریایی، فک خزدار و پنگوئن( با مشخصات ذیل با مشارکت و سرمایه گذاری اشخاص 

حقوقی که دارای توان مالی، فنی و سوابق اجرایی الزم باشند اقدام نماید.

متقاضیان محترم جهت دریافت اسناد فراخوان از مورخ 97/8/20 تا پایان وقت اداری 
روز یکشنبه مورخ 97/9/11 با همراه داشتن معرفی نامه کتبی و مهر شرکت، به محل 
ســاختمان شــماره 3 شــهرداری واقع در: اهواز، کمپلو، خیابان انقالب نبش غزنوی، 
دفتر فروش اسناد اداره قراردادهای شهرداری اهواز )تلفن تماس 061-334434055( 
مراجعه نمایند. همچنین این اسناد ازطریق سامانه اینترنتی اداره قراردادهای شهرداری 
اهواز به آدرس peymankar.ahvaz.ir با رعایت شــرایط ســامانه قابل تهیه 

می باشد.
 مهلت تحویل پیشــنهادات تا ساعت 15/30 روز یکشنبه مورخ 97/9/18 

می باشد.
تاریخ کمیســیون فراخوان و جذب ســرمایه گذار، ساعت 10 صبح روز دوشنبه 

مورخ 97/9/19 می باشد.
- محل بازگشایی پاکت »الف« و »ب« ساختمان شماره 3 شهرداری - اداره 

قراردادها می باشد. )دوشنبه 97/9/19(
- محل بازگشایی پاکت »ج« حوزه دفتر شهردار محترم اهواز می باشد. 

)سه شنبه 97/9/20(
محل تحویل پیشنهادات دبیرخانه محرمانه حراست ساختمان شماره 3 شهرداری اهواز 
به آدرس فوق بوده و متقاضیان در قبال تحویل پیشنهادات رسید دریافت نمایند. کلیه 
شرکت کنندگان در فراخوان می بایستی اسناد و اوراق و سایر شرایط و مشخصات فنی 
ارائه شــده ازسوی شهرداری را الزامًا اخذ و پس از قید قبولی مهر و امضاء نموده و به 
همراه ســایر مدارک تحویل نماید. شرکت در فراخوان و ارائه پیشنهاد به منزله قبول 

کلیه شرایط و تکالیف مشخص شده از سوی شهرداری باشد.
- هزینه انتشار چاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده فراخوان می باشد.

کلیه شرکت های محروم از اجرای کار، حق شرکت در این فراخوان را ندارند.
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد فراخوان مندرج شده است.

نوبت اولآگهی فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز

سال هفتادو هفتم   شماره 22051   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( شنبه 26 آبان 1397   9 ربیع االول 1440    17 نوامبر 2018

با انداختن مسئولیت بر گردن 
5 مقام دون پایه 

آل سعود
 تکه تکه کردن 
خاشقجی را
 پذیرفت

۱۲

حزب اهلل: پیروزی مقاومت فلسطین نشان داد
»معامله قرن« سرابی بیش نیست

* کره شمالی آزمایش موشک های فوق مدرن خود را 

از سرگرفت.

* آل سعود پس از اعالم آتش بس در الحدیده به فرودگاه 

شهر و مینی بوس حامل مسافر حمله کرد.

 * ماکــرون: آقــای ترامــپ! نزاکــت را رعایت کن

 فرانسه رعیت آمریکا نیست.

 * ساکنان شــهر درعا، محل شروع فتنه داعش یکپارچه 

در حمایت از بشار اسد راهپیمایی کردند.             صفحه آخر

گزارش خبری تحلیلی کیهان

کار دستگاه دیپلماسی
از انفعال به توجیه بدعهدی اروپا رسید!

صفحه2

يادداشت روز

اسرائیل، ضربه از بیرون 
فشار از درون

خبر ويژه

فارین پالیسی: ایران انتقام می گیرد
آرزوهای ترامپ، دست نیافتنی است
صفحه2

پس لرزه  پیروزی بزرگ مقاومت فلسطین
کابینه نتانیاهو فرو پاشید

سراج: 
هیچ استثنایی 
برای مدیران 
بازنشسته 
وجود ندارد

۳

روند نزولی قیمت طال و ارز
پس از اعدام مفسدان اقتصادی

* با وجود تنگناهای مالی، دولت روزانه 704 میلیارد 

تومان هزینه جاری دارد.

 * ســکوت و بی برنامگــی مســئوالن مدیریت آب 

در روزهای پر باران.

* نصب برچسب قیمت روی کاالهای رایانه ای الزامی است.

* عضو اتحادیه باغداران: نیازی به واردات میوه برای 

شب عید نداریم.

 * وزیــر صنعــت: کاالی مــورد نیاز مــردم نباید 

صادر شود.

صفحه۴

البی با مقامات فیفا و  ای اف سی جواب داد 

حفظ صندلی ریاست
 به قیمت تهدید به تعلیق
»تاِج بازنشسته«

 در فدراسیون فوتبال 
ماندنی شد!

۹

شورای آتالنتیک: 

ایران 
تک تک تحریم ها را 
دور می زند

۲

63 کشته و 631 مفقود، تلفات آتش سوزی کالیفرنیا تاکنون
صفحه1۰

* دولت در برابر بدعهدی های اتحادیه اروپا از جمله 
تعلل در راه اندازی سازوکار ویژه )SPV( اقدام متقابل 
انجام نداده اســت، بلکه آنها را توجیه نموده و بعضا 
در طول این چند ماه اخیــر با مواضع منفعالنه   خود 
پیام های خطرناکی را به طرف غربی خود فرســتاده 

است.
* ظریف در مجلس: اروپا می گوید برای اینکه بتوانیم 
مکانیزم مالی را اجرایی کنیم نیاز است ایران به این 

کنوانسیون )CFT( ملحق شود.
* پیام خطرناک  ســخن ظریف این اســت که اروپا 
می تواند بدون اینکه به تعهدات خود در قبال برجام 
عمل نماید و بدون اینکه امتیازی به ایران بدهد، امتیاز 
دریافت نماید؛ دقیقا به همین جهت است که خواسته   
اروپا برای پذیرش FATF را می توان یک پیش شرط 

سیاسی تلقی کرد و نه فنی.
* پیش شــرط سیاســی یک امتیازگیری است که 
اروپا بدون ارائه  تضمین هــای عملی و الزم به ایران 
می خواهد آن را دریافت کنــد و احتماال بعد از این 
گام نیز، پیش شــرط های دیگری در حوزه   موشکی، 

منطقه ای و حقوق بشری ایران دارد.
* عراقچی نیز در 1۴ آبــان: البته این مکانیزم مالی 
جدید پیچیده اســت و عملیاتی شــدن آن زمان 
می خواهد که بعد از عملیاتی شــدن، کشــورهای 

غیراروپایی هم خواهند توانست به آن بپیوندند.
* صحبت هــای عراقچی تنها توجیــه بدعهدی و 
کارشکنی اروپایی هاست و این پیام را به طرف غربی 
می دهد که هر چقدر اروپــا در انجام تعهدات خود 
بدعهدی نماید و یا اینکه اصال عمل ننماید، ایران به 
اجرای یک طرفه   تعهدات خود در برجام ادامه می دهد.
صفحه2

مدیرعامل و معاون پارلمانی سازمان تامین اجتماعی
در سانحه رانندگی جان باختند

* کابینــه »بنیامین نتانیاهو«، که پس از پیروزی 
مقاومت در غزه، متزلزل شده بود، دیروز با خروج 
حزب »خانه یهودی« از ائتالف حاکم، فرو پاشید.

* علت بــروز اختالف میان نتانیاهو و رهبر حزب 
»خانه یهودی«، چگونگی اداره وزارت جنگ بوده 

است.
* در اولیــن پس لرزه پیــروزی بزرگ رزمندگان 
فلســطینی، وزیران جنگ و مهاجــرت، از کابینه 

نتانیاهو خارج شده بودند.

* فردا ســران احزاب صهیونیستی در مورد زمان 
برگزاری انتخابات زودهنگام، توافق می کنند.

* علی رغــم فروپاشــی ائتالف حاکــم، نتانیاهو 
همچنــان تالش می کند تا جدا شــدگان ائتالف 

حاکم را به حفظ ائتالف متقاعد کند.
* کارشناسان، کابینه نتانیاهو را تمام شده می دانند.

*جامعه صهیونیســتی هم می خواهد نتانیاهو را 
قربانی کند تا شاید چهره اسرائیل پس از شکست 
اخیر کمی ترمیم یابد.                    صفحه آخر

* سیدتقی نوربخش مدیرعامل سازمان 
تامین اجتماعی و عبدالرحمان تاج  الدین 
از مدیــران ســتادی وزارت تعاون، کار 
 و رفــاه اجتماعی عصر روز پنج شــنبه 
بر اثر ســانحه رانندگی در حومه گرگان 
مصدوم و بر اثر شــدت جراحات وارده 

جان باختند. 
صفحه1۰


