
ش�رکت ملی نفت ایران، در نظر دارد مناقصه پروژه بازسازی پیست دومیدانی 
مجموعه ورزش��ی تهرانس��ر با پوشش آس��فالت رنگی را طبق ش��رایط و مدارک 
مربوطه از طریق برگزاری مناقصه عمومی به صورت یک مرحله ای به پیمانکاران 
ذیص��اح و واجد ش��رایط واگ��ذار نمای��د. از متقاضیانی که دارای ش��رایط ذیل 
می باشند، درخواست می گردد طی مدت حداکثر 4 روز کاری پس از درج دومین 
آگهی ضمن به همراه داش��تن درخواست کتبی شرکت در مناقصه و معرفی نامه 
نماینده ش��رکت، جهت دریافت اس��ناد ارزیابی کیفی به امور قراردادها و برآورد 
مقادیر مدیریت امور پش��تیبانی به نش��انی: تهران- خیابان حافظ- نبش خیابان 
رودسر- ساختمان مرکزی جدید شرکت ملی نفت ایران- طبقه 12- اتاق 1203 
مراجعه و در صورت لزوم با ش��ماره تلفن های 61625041 و 61622531 تماس 

حاصل نمایند.
الف: شرایط پیمانکاران متقاضی )مناقصه گر(

1- داش��تن تجهی��زات، امکان��ات، تخص��ص الزم و توانای��ی انج��ام کار مطابق 
استانداردهای رایج در صنعت نفت

2- داشتن توانایی مالی و فنی جهت اجرای موضوع پیمان
3- داش��تن توانای��ی ارائ��ه ضمانتنامه بانکی برای ش��رکت در مناقص��ه به مبلغ 

50.000.000 ریال
4- داشتن شخصیت حقوقی مستقل

5- داشتن شناسه ملی
6- انطباق موضوع مناقصه با فعالیت  ش��رکت مندرج در اساس��نامه و ارائه آگهی 

تأسیس و آخرین تغییرات
7- داشتن گواهی تایید صاحیت از مراجع ذیصاح

ب: شرایط و مشخصات کار
1- ش�رح مختصر عملیات مورد نیاز: بازس��ازی پیس��ت دومیدانی مجموعه 

ورزشی تهرانسر با پوشش آسفالت رنگی
2- مدت اجرای عملیات: یک ماه از زمان انعقاد قرارداد

3- محل اجرای عملیات: باش��گاه ورزشی تهرانسر، بلوار اصلی تهرانسر، انتهای 
خیابان نهم مجموعه ورزشی صنعت نفت تهران 

ج: مدارک مورد نیاز
1- ارائه آگهی رسمی مربوط به موضوع فعالیت شرکت

2- دارا بودن حسن سابقه در کارهای قبلی
3- دارا ب��ودن ظرفی��ت آزاد کاری و امکانات مورد نی��از منطبق با حجم موضوع 

مناقصه
4- دارا بودن سوابق کاری مرتبط با موضوع مناقصه

پس از بررس��ی مدارک دریافتی از مناقصه گران و انجام ارزیابی کیفی، اس��ناد و 
مدارک مناقصه بین پیمانکاران واجد شرایط توزیع خواهد شد. بدیهی است ارائه 
مدارک و فرم های استعام ارزیابی تکمیل شده هیچگونه حقی را جهت متقاضیان 

برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

آگهیفراخوانارزیابیمناقصهگران
بهشماره92-029

م الف 3690

 نوبت دوم 

روابطعمومیشرکتملینفتایران

شرکت ملی نفت ایران

شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه6 در نظر دارد عملیات اجرایی بازسازی 
انبار س��وله مرکزی شهرستان بندرعباس را براساس آیین نامه اجرایی بند ج ماده 
12 مصوبه ش��ماره 84136/ت 32560/ه� م��ورخ 85/7/16 به پیمانکاران واجد 

شرایط و دارای صاحیت از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید.
1- شرح مختصر کار:

1-1- عملیات اجرایی برچیدن پوشش سقف قدیمی
2-1- عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی اسکلت

3-1- اجرای پوشش سقف با ساندویچ پانل
2- مدت پیمان:

از زمان انعقاد قرارداد به مدت 4ماه )تجهیز کارگاه و انجام عملیات اجرایی(
3- محل احداث:

انبارهای مرکزی شهرستان بندرعباس
پیمان��کاران می توانند از تاریخ انتش��ار آگه��ی در س��اعات اداری با هماهنگی 
معاون فنی اس��تان از محل بازدید نمایند و جهت کس��ب اطاعات بیش��تر به 
آدرس: بندرعباس بلوار دانش��گاه روبروی دانش��گاه آزاد اس��امی شرکت غله و 
خدمات بازرگانی منطقه6- طبقه دوم دفتر طرحهای عمرانی یا با ش��ماره تلفن 

6670264 تماس برقرار نمایند.
4- تاریخ و محل دریافت و عودت اسناد:

1-4- محل دریافت اس��ناد به آدرس بندرعباس بلوار دانشگاه روبروی دانشگاه 
آزاد اسامی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه6 طبقه دوم واحد حقوقی

2-4- تاریخ دریافت و تحویل اسناد: از تاریخ آگهی فراخوان نوبت دوم به مدت 
10 روز کاری )تاریخ تحویل تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 92/9/13(

5- سایر شرایط:
1-5- درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی کند.

2-5- پیمان��کاران موظ��ف به ارائه مدارک و رتبه بندی مرتبط و کد شناس��ایی 
سایت مناقصات و کد شناسایی مالیات بر ارزش افزوده می باشند.

آگهیتجدیدفراخوان
دعوت پیمانکاران 

واجد شرایط برای ارزیابی
 توان اجرای کار

نوبت دوم

شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه شش 

)سهامی خاص(

آگهی تغییرات شرکت توسعه سامانه های 
الکترونیک دینا شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 286898 و شناسه ملی 10103228570

بار کد 1089350

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/4/29 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

محل ش��رکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران بلوار آیت اله 
کاش��انی خیابان کانون نب��ش کوچه نهال پ��اک25 واحد10 
کدپس��تی 1474613714 تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح 

فوق اصاح گردید.

م الف 69107

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ1392/4/31 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد:

آقای مس��عود کبیری به ش��ماره کدملی 0041143833 بس��مت رئیس 

هیئت مدیره و آقای مجید کبیری به شماره کدملی 0043846688 بسمت 

مدیرعامل و خانم زهرا کاش��انی وحید به شماره کدملی 0056205511 

بسمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.

- کلیه اوراق و اس��ناد تعهدآور از قبیل چک و س��فته، قراردادها و اس��ناد 

تعه��دآور ش��رکت و غیره با امض��اء مدیرعامل و رئی��س هیئت مدیره )در 

صورت عدم حضور رئیس  هیئت مدیره با امضاء نائب رئیس( ممهور به مهر 

شرکت معتبر و نافذ می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بارکد1774770

آگهی تغییرات شرکت بخت کبیر 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 73679 

و شناسه ملی10101185864

م الف76108

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1392/4/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعض��اء هیئت مدیره برای مدت 2س��ال به قرار ذیل انتخاب 
گردیدند:

آقای میثم کیائی وس��کوئی به شماره ملی 0062063626 
و آق��ای حمیدرض��ا حاج��ی قاس��می ب��ه ش��ماره مل��ی 
0057165807 و آقای امیرمحمود پالیزان به ش��ماره ملی 

0062009036
کیانوش میرزاقاس��م خانی با کدمل��ی 00620361220 به 
س��مت بازرس اصلی و خانم فرنگیس تکبی��ری به کدملی 
0047303751 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال انتخاب گردیدند. 
روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین شد.

بارکد 1299152

آگهی تغییرات شرکت پایوران توسعه 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

200836  و شناسه ملی 10102425880

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

  م الف 71827

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی س��الیانه مورخ 
1392/4/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت نش��ر آگهی های ش��رکت 
تعیین گردید.

- ترازنامه و حس��اب های سود و زیان س��ال مالی 91 به تصویب 
رسید.

- اعض��اء هیئت مدیره برای مدت دو س��ال بش��رح ذیل انتخاب 
گردیدند.

آق��ای محمدتقی روش��ندل توانا به کدمل��ی 2594076546 به 
س��مت رئیس هیئت مدیره و آقای س��یدرضا خن��ک به کد ملی 
2721380834 به س��مت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای 
سعید پورتوکلی به کدملی 2594063924 به سمت نایب رئیس 

هیئت مدیره.
امضاء کلیه اوراق و اس��ناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با 

امضاء دو نفر از مدیران و مهر شرکت معتبر می باشد.
- آقای سیاوش سمیعی به ش��ماره ملی 2590691221 بازرس 
اصلی و فریبرز صراف زاده با ش��ماره ملی 0047041196 بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

بارکد 1802213

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی 
و تأسیساتی لوجانک شرکت سهامی خاص به 

شماره ثبت 36512 و شناسه ملی 10100819340

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

م الف 76109

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1392/5/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آق��ای مهدی غامی به ش��ماره ملی 0940922797 به س��مت 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای غامعلی غامی به شماره 
ملی 6299706716 به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای 
محس��ن غامی به کدملی 0945854927 به سمت عضو هیئت 
مدیره و آقای هادی غامی به ش��ماره مل��ی 0943455960 به 
س��مت عضو هیئت مدیره و خانم نیرالس��ادات س��لیمان ریزی به 
شماره ملی 004005546118 به سمت عضو هیئت مدیره برای 

مدت دو سال انتخاب شدند.
افش��ین نوربخ��ش علی��زاده دارای کدمل��ی 2595621947 به 
س��مت بازرس اصلی و کامران مجلس��ی بیدرونی دارای کدملی 
072856062 ب��ه س��مت بازرس علی البدل برای مدت یکس��ال 

مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب 

شد.

بارکد 2065856

آگهی تغییرات شرکت بن تاژ پارس 
سهامی خاص به شماره ثبت 254038 

و شناسه ملی 10102944443

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

م الف 80466

آگهی تغییرات شرکت کیسه بافی آسیامارال 
سهامی خاص به شماره ثبت 82622 

و شناسه ملی 10101272538

بارکد 1486667

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1392/4/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: ترازنامه و صورت س��ود و زیان سال مالی 
1391 به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش 
به شناسه ملی 10100434110 به سمت بازرس اصلی و آقای احمد 
موس��وی به کد ملی 3932629868 به سمت بازرس علی البدل برای 
مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت انتخاب گردید.

م الف 71159

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی س��الیانه مورخ 
1392/4/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

س��مت اعضاء هیئت مدیره تا تاری��خ92/10/20 به قرار ذیل تعیین 
گردی��د: محمدرضا خطیب دماوندی ب��ه کدملی0032825641 و 
ج��واد توکلی طرقی ب��ه کدمل��ی0055973663 و بابک توکلی به 

کدملی 0067830048 
شناس��ه ملی  ب��ه  پاس��ارگاد  آمارگ��ران  حسابرس��ی  مؤسس��ه 
10104003550 بس��مت بازرس اصلی و نوش��ین ش��اپورزاده به 
کدملی 0068749988 به س��مت ب��ازرس علی البدل به مدت یک 

سال مالی انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بارکد 1151316

آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن اسپیدان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 427880

 و شناسه ملی10260062048

م الف69095

به استناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1392/4/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

مرتضی عجمی به س��مت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره 
ملی 1286193036 - مهیار عجمی به سمت رئیس هیئت مدیره- 
عضو اصلی به ش��ماره ملی 0054632358 - آقای مهرداد عجمی 
به س��مت نائب رئیس هیئ��ت مدیره- عضو اصلی به ش��ماره ملی 

1286568031
کلیه اوراق و اس��ناد تعهدآور از قبیل چک، س��فته و غیره با امضاء 
مدیرعام��ل و در غیاب ایش��ان رئیس هیئت مدی��ره یا نائب رئیس 

هیئت مدیره هر یک به تنهایی و با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بارکد 1057853

آگهی تغییرات شرکت ایران مس
 سهامی خاص به شماره ثبت 8574 

و شناسه ملی 10100367372

م الف 69081

به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1392/6/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به 91/12/30 به تصویب 

رسید موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب 

قرن به شناس��ه ملی 10320384696 به س��مت ب��ازرس اصلی و 

آقای محمود رمضانی گشت رودخانی به کدملی 2668952883 به 

س��مت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 

روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 

گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بارکد 1906332

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه 
پایدار نارین دژ مهرازی سهامی خاص به شماره 
ثبت 391521 و شناسه ملی 10320409876

م الف 76066
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خبر ویژه
یادداشت روز

صفحه2

آخرین خبرها از مذاکرات ژنو

* 43 ش��هید و 83 مج��روح در انفجاره��ای
 عراق.

* درگیری خونین طرفداران مرس��ی با پلیس 
درخیابان های قاهره.

* شیخ علی سلمان: رهبران مخالف آل  خلیفه 
برای تبعید ناخواسته تحت فشارند.

* درخواست سازمان ملل از دولت میانمار برای 
توقف خشونت علیه مسلمانان.       صفحه آخر

سایت آمریکایی:

شاهزاده بندر بن سلطان
عامل اصلی عملیات تروریستی در منطقه است

صفحه2

* مع��اون س��ازمان حمایت: در چهارماه گذش��ته 

بیش از 19 هزار شکایت مردمی درخصوص کاالهای 

بی کیفیت دریافت شده است.

* آمریکا با لغو تحریم خط لوله صلح مخالفت کرد.

* س��االنه 100 میلیارد دالر گاز در کشور مصرف 

می شود.

* رئیس اتحادیه روغن و الستیک: روغن موتور تقلبی 

با نام برندهای خارجی به فروش می رسد.      صفحه4

سازمان حمایت خبر داد

اجرای طرح برخورد
با کاالهای بی کیفیت در بازار

بی�ش از 200 نماین�ده مجلس 
شورای اسالمی با انتشار بیانیه ای 
خطاب به کشورهای طرف مذاکره 
ای�ران در ژن�و، اع�الم کردن�د در 
صورت کارش�کنی آن�ان، در نوع 
همکاری با آژانس بین المللی انرژی 

اتمی تجدیدنظر خواهد شد.
در بیانی��ه مجلس ک��ه به امضای 
تمام حاضرین در جلسه دیروز )بیش 
از 200 نف��ر از نمایندگان( رس��یده، 

* س��فارت ایران در لبنان با انتش��ار اطاعیه ای اعام کرد که در انفجار روز 
سه ش��نبه در بیروت، 6 ایرانی ش��امل رایزن فرهنگی سفارت، همسر یکی از 

دیپلمات های سفارت و 4 نفر از محافظان سفارت به شهادت رسیدند.
* ارت��ش لبنان اعام کرد انفجار نخس��ت با کمربند انفج��اری و انفجار دوم با 

خودروی سرقتی بمب گذاری شده انجام گرفته است.
* روزنامه النهار به نقل از مسئوالن تحقیقات از شناسایی اجساد عامل این 
دو عملیات انتحاری خبر داد.                                          صفحه10

رهبر انقالب در دیدار پرشکوه ده ها هزار تن از فرماندهان بسیج:

ایران از حق خود 
یک قدم هم عقب نشینی نمی کند

هشدار بیش از 200 نماینده مجلس

1+5 وقت کشی کند
در همکاری با آژانس هم تجدید نظر می کنیم

صفحه3
جزئیات تازه از انفجار تروریستی بیروت

خطاب به کش��ورهای 1+5 آمده است؛ 
جمهوری اسامی ایران حقوق هسته ای 
خود را در چارچوب قوانین بین المللی و 
NPT پادمان پیگیری کرده و همکاری 
همه جانبه با آژان��س بین المللی انرژی 

هسته ای داشته است.
با یک نگاه آسیب شناس��انه به روند 
بی��ش از یک دهه مذاکرات هس��ته ای، 

* مذاک��رات ایران وگروه 1+5   دیروز 
س��اعت 14:30 دقیقه به وقت محلی 
)17 ب��ه وقت ای��ران( با ناه��ار کاری 
اش��تون و ظری��ف در مح��ل اقامتگاه 

نماینده دائم ایران در ژنو آغاز شد.
* ظریف پیش از دیدار با اش��تون 
با معاون وزیر خارجه چین دیدار و 

گفت و گو کرد.
با  * ظریف: گفت وگوه��ای خوبی 
خانم اشتون  داش��تیم و راجع به 
اینکه چطور می توانیم این روند را 

ادامه دهیم صحبت کردیم.
* مت��ن جدی��دی نداری��م و فعا 

راجع به روند صحبت می کنیم.
* عراقچی: هنوز با 1+5 وارد گفت وگو 
درباره متن نش��ده ایم. باید یکس��ری 
اص��ول و رون��د مذاکرات��ی ش��روع و 

اعتمادی که از دست رفته احیا شود.
* دور دوم مذاکرات ساعت 8:30 
شب به وقت ایران بین هیئت های 
مذاکره کننده دو طرف برگزار شد.

* ظری��ف قبل از ورود به ژنو: رس��یدن به توافق در مذاکرات  بس��تگی به 
این دارد که طرف مقابل آمادگی داش��ته باش��د حقوق هسته ای ایران را به 

رسمیت بشناسد و به آن احترام بگذارد.
* مذاکرات عصر دیروز در حالی در ژنو از س��ر گرفته ش��د که ایران طبق 
گزارش آژانس، برخی از پیشنهادات 1+5 در نشست ژنو 2 را پیشاپیش و از 

3 ماه قبل به اجرا درآورده است.
* نشس��ت قبلی ایران و گروه 1+5 که روزهای 17،16 و 18 آبان ماه در ژنو برگزار 
شد به دلیل زیاده خواهی طرف غربی بدون دستیابی به نتیجه خاصی پایان یافت.

* پیش بینی می شود مذاکرات فردا  نیز ادامه یابد.
* برخی منابع از حضور احتمالی وزرای خارجه کش��ورهای 1+5 درصورت 
پیشرفت مذاکرات خبر داده اند.                                           صفحه10

حربه 
تحقیرشده ها

کاما هویداس��ت که هرگاه مذاکرات 
در مسیر رسیدن به یک توافق نزدیک 
ش��ده، به ناگاه رژیم صهیونیس��تی و 
بعض��ی قدرت ه��ای ب��زرگ در ایفای 
نق��ش خود برای اخ��ال در مذاکرات 
حرک��ت ک��رده و عما مذاک��رات به 

بن بست کشانده شده است.
بقیه در صفحه10

* واشنگتن پست: آمریکا می داند توقف غنی سازی در ایران ممکن نیست
* المانیتور: آمریکا زیرکی طرف ایرانی را دستکم گرفته است

تایم: آمریکا در ژنو 
به دنبال سرهم بندی حق ایران است!


