
بدین وسیله از حسن تدبیر حضرتعالی در ابقاء و انتصاب مجدد 
جن��اب آقای مهندس نظام الدین برزگری به س��مت ریاس��ت 

سازمان ملی استاندارد ایران تقدیر و تشکر می نمائیم.
فرماندهی و اعضاء پایگاه مقاومت بسیج شهید صفاریان 

سازمان ملی استاندارد ایران

جناب آقای دکتر روحانی

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1392/4/5 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

رضا فرزانه کد ملی 129003523 محسن آل آقا کد ملی 
2121271910 علی فرزانه ک��د ملی 1286010020 
ب��رای مدت 2 س��ال انتخاب ش��دند. حمیدهاش��م زاده 
کد ملی 1284720721 به سمت بازرس اصلی و پیمان 
س��بحانی کاظمی کد ملی 4723387889 به س��مت 
بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند.
روزنام��ه کثیراالنتش��ار کیه��ان جهت نش��ر آگهی های 

شرکت انتخاب شد.

بارکد1594041

آگهی تغییرات شرکت مهندسی کا آم 
سهامی خاص به شماره ثبت 115236 

و شناسه ملی 10101588594

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور م الف 72339

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1392/6/3 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنام��ه و حس��اب س��ود و زیان س��ال مال��ی منتهی به 
91/12/30 به تصویب رسید.

مؤسس��ه خدم��ات حس��ابداری و مش��اوره مدیریت امین 
محاس��ب ق��رن ش م 10320384696 به س��مت بازرس 
اصلی و آقای محمود رمضانی گش��ت رودخانی به کد ملی 
2668952883 به س��مت ب��ازرس علی البدل برای مدت 

یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید.

بارکد 1905538

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه 
پایدار ژئوآزما سهامی خاص به شماره ثبت 
392779 و شناسه ملی 10320436385

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

م الف 76064

بارکد 1866774

آگهی تغییرات شرکت خدماتی 
ساتر سبز سهامی خاص 
به شماره ثبت 184102 

و شناسه ملی 10102262391
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/3/9 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
غالم عبدالمالکی به نمایندگی از ش��رکت مهندس��ی 
آم��اد بهینه س��از به شناس��ه مل��ی 3251281194 
به س��مت رئیس هیئت مدیره، نصراله ش��ادی نسب 
ب��ه نمایندگی از بنیاد تعاون س��پاه به شناس��ه ملی 
10100000141 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
و مجید فرنوش به نمایندگی از ش��رکت گروه طلیعه 
سبز جهان به شناسه ملی 10102853650 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه 
اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته با امضاء 
ثابت مدیرعامل ش��رکت و یکی از اعضاء هیئت مدیره 
ب��ا مهر ش��رکت و تمام��ی مکاتب��ات اداری با امضاء 

مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
م الف 76097

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1392/4/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای علی کاشانی پور به شماره ملی 0043676332- آقای 
محمدرضا کاش��انی پور به ش��ماره ملی 0030782351- 
آقای علیرضا کاشانی پور به ش��ماره ملی 0040237818  
به س��مت اعضای اصلی هیئت مدی��ره و آقای محمودرضا 
کاش��انی پور به ش��ماره مل��ی 0451183223 به س��مت 
عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب 

گردیدند.
ترازنامه و حس��اب های سود و زیان س��ال مالی منتهی به 

1391 به تصویب رسید.
آقای محمدرض��ا حاتمی هنزا کد مل��ی 4430441545 
ب��ه س��مت ب��ازرس اصل��ی و بیژن کی��ان جم ک��د ملی 
2753490848 به س��مت ب��ازرس علی البدل برای مدت 

یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید.

بارکد 2239652

آگهی تغییرات شرکت
 صادرات تمیز سهامی خاص

 به شماره ثبت 4756
 و شناسه ملی 10100254461

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

م الف 80476

بارکد2304208

آگهی تغییرات شرکت تولیدی 
فیلتر البرز شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت15579 
و شناسه ملی 10100573718

م الف 80472

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1392/6/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

محمد اس��دی به ش��ماره ملی 4323931549 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مریم اسدی به شماره ملی 
4310028111 ب��ه س��مت نائب رئی��س هیئت مدیره و 
صدیقه صالحی به ش��ماره ملی 5809539491 به سمت 

عضو هیئت مدیره برای مدت2 سال انتخاب گردیدند.
امضاء کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور چک، سفته، 
برات و قراردادها و عقود اس��المی ب��ا امضاء مدیرعامل و 
در غی��اب مدیرعام��ل نائب  رئیس هیئت مدی��ره همراه با 
مهر شرکت و اوراق عادی و مراسالت با امضاء مدیرعامل 

رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.

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

بارکد 2059341

آگهی تغییرات شرکت کشت
 و صنعت ورده وسیبان دره

 سهامی خاص به شماره ثبت 
300394 و شناسه ملی 

10103381961
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1392/4/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حساب س��ود و زیان و ترازنامه سال مالی 1391 تصویب 

گردید.
خان��م لیال عاب��دی به ش��ماره مل��ی 0067577806 به 
س��مت بازرس اصلی و آقای داور قانع مقدم به شماره ملی 
1671350790 بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال 
انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 س��ال 

به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت مدیریت سرمایه رضا به ش م 10101638165

آقای دکتر علیرضا روحانی 0937471879
شرکت صنایع همراه رسا به ش م 10100949715

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 
انتخاب گردید.

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

م الف 80464

بارکد 1764243
آگهی تغییرات شرکت خدمات و تجهیز 
تعاونیهای معدنی شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 71294و شناسه ملی10101162195
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی م��ورخ 1392/4/19 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حس��اب سود و زیان سال مالی منتهی به 1391 به تصویب 
رس��ید. س��یدعبدالحجت اعتماد کدملی 4219382682 به س��مت 
بازرس اصلی و جواد بیرانوند کدملی 4219973184 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت 1سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

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

م الف 76104

بارکد1874146

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی 
صنعتی دان ارتباط گویا شرکت  

سهامی خاص به شماره ثبت 319140 
و شناسه ملی 10103572255

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1392/5/22 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آرمین محمدی به ش��ماره ملی 0063755920 به س��مت 
رئی��س هیئت مدی��ره، حس��ین محم��دی به ش��ماره ملی 
1815573120 به س��مت نای��ب رئی��س هیئت مدیره و 
محم��د کبیری اصفهان��ی به کدمل��ی 0033337431 به 

سمت مدیرعامل تعیین شدند.
کلی��ه اس��ناد و اوراق به��ادار و تعهدآور ش��رکت با امضاء 
مدیرعامل یا رئیس  هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره 

همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

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

م الف 76096

ش�رکت نفت مناطق مرکزی ای�ران در نظر دارد 
موضوع مناقصه فوق الذکر را با مش��خصات و ش��رایط 
کل��ی زیر از طریق مناقص��ه عمومی یک مرحله ای به 

شرکتهای واجدشرایط واگذار نماید.
الف( شرح مختصر کار

تامی��ن خدمات امور اداری و خدماتی س��اختمانهای 
ش��رکت نف��ت مناطق مرک��زی ایران طب��ق مقادیر، 

احجام و سایر مفاد مندرج در شرح کار می باشد.
ب( برآورد و محل تامین بودجه

ب��رآورد تقریب��ی 29/000/000/000 ری��ال از محل 
بودجه های جاری منابع داخلی

ج( مدت اجراء
م��دت انج��ام خدمات فوق 12 م��اه و قابل تمدید به 
مدت 12 ماه دیگر و تعدیل در مدت تمدید بر اساس 

نظر کارفرما می باشد.
د( محل اجرای کار

محل انجام خدمات، ستاد تهران شرکت نفت مناطق 
مرکزی ایران می باشد.
ه- شرایط متقاضی

1- داشتن شخصیت حقوقی
2- دارا بودن سابقه انجام حداقل یک کار مشابه

ب��ه مبل��غ  بانک��ی  ارائ��ه ضمانتنام��ه  توانای��ی   -3
585/000/000 ریال جهت شرکت در مناقصه

متقاضیان��ی که دارای ش��رایط مذک��ور در بند »ه« 
ف��وق بوده و آمادگی انجام خدمات را دارند می توانند 
حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 1392/9/17 
ضمن ارائه درخواس��ت کتبی، به همراه مدارک ذیل 

)ب��ه ص��ورت PDF ب��ر روی CD-RW ب��ا  حجم 
حداکث��ر 20 مگابای��ت( به امور قراردادهای ش��رکت 
نفت مناطق مرکزی ایران به نش��انی: تهران - خیابان 
حافظ-نرس��یده به طالقانی - خیابان رودسر غربی - 

پالک 30 مراجعه نمایند.
- م��دارک ثب��ت ش��رکت )آگه��ی روزنامه رس��می، 
اساس��نامه، آخری��ن تغیی��رات و مجوزه��ای قانونی 

مربوطه(
- سوابق کاری همراه با تاییدیه های الزم

- ارائه مدارکی که نش��انگر حس��ن سابقه در کارهای 
قبلی باشد.

- ارائه مدارک جهت ارزیابی توان مالی
- ارائه کد اقتصادی و شناسه ملی

- ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی 90 
یا 91

- ارائه نشانی دقیق پستی، همراه با کدپستی و شماره 
تلفن ثابت و نمابر

 م��دارک مناقصه با رعایت قان��ون برگزاری مناقصات 
بین متقاضیان واجد شرایط توزیع می گردد.

در صورت نیاز به اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند 
با تلفن 87521245 تماس حاصل نمایند.

)WWW.ICOFC.IR(
)WWW.SHANA.IR(

شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

آگهی مناقصه عمومی
موضوع: مناقصه شماره م م ن/92/239 مربوط به تامین خدمات امور اداری

 و خدماتی ساختمانهای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

م الف 3851

روابط عمومی
 شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

سال هفتادو دوم q  شماره q 20653  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( یک شنبه 10 آ ذر q  1392 27 محرم q  1435 اول دسامبر2013

خبر ویژه

صفحه2

در بازدید از مناطق زلزله زده برازجان

رئیس جمهور: خرابی های زلزله ظرف سه هفته بازسازی می شود

* اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور: حمایت از ملت سوریه 
در برابر تروریست ها و فشارهای خارجی سیاست اصلی ایران است.

* وائل الحلقی، نخس��ت وزیر سوریه: دمش��ق تمایل دارد شرکت های 
ایران��ی در مرحله پس از بحران کنونی و بازس��ازی س��وریه حضوری 
گسترده داشته باشند.                                                    صفحه10

* بزرگ��راه طبقاتی صدر طوالنی ترین بزرگراه طبقاتی کش��ور و یک��ی از بزرگترین و گرانترین پروژه های مدیریت 
شهری است که با اعتباری بالغ بر 640 میلیارد تومان احداث شد.

* با افتتاح این پل 11کیلومتری، 30 درصد ترافیک در بزرگراه های صدر، بابایی، همت، ولیعصر و چمران کاهش می یابد.
* حداکثر سرعت روی پل 60 کیلومتر و زیر پل 80 کیلومتر است.

* الریجانی: اجرای پروژه صدر نشان داد اگر مدیریت ساماندهی شود بسیاری از مشکالت برطرف خواهد شد.     صفحه11

* افشای همکاری ریاض با موساد برای مقابله با 

اسالم سیاسی در منطقه.

* راهپیمایی همبس��تگی با مسلمانان میانمار

در پایتخت مالزی.

* نیویورک تایمز: پیروزی ها در جنگ دستاورد 

بزرگی برای بشار اسد است.

* دس��تگیری 183 نف��ر از طرفداران مرس��ی 

به دست نظامیان مصر.                      صفحه آخر

حزب اهلل لبنان: فلسطین
 تنها با زور اسلحه آزاد خواهد شد

* مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی: آم��اده واگ��ذاری 

فعالیت های تصدی گری در بخش حمل و نقل به بخش 

خصوصی هستیم.

* مدیرکل راه و شهرسازی استان: خرید و فروش مسکن 

ویژه تهران از سال آینده آزاد می شود.

* همایش بین المللی صنعت خودرو با حضور 20 کشور 

در تهران برگزار شد.

* وزیر صنعت و تجارت: مشتری مداری، اصلی قدیمی در 

صنعت خودروی جهانی است اما هنوز برخی خودروسازان 

داخلی آن را در اولویت دوم می دانند.             صفحه4

حضور300 شرکت دولتی و خصوصی
در نمایشگاه راه و شهرسازی

صفحه3

یادداشت روز

با حضور رئیس مجلس و شهردار تهران

پروژه عظیم بزرگراه طبقاتی شهید صدر
 به بهره برداری رسید

صفحه2

ژنو 2 و توسعه روابط اقتصادی
محور رایزنی های نخست وزیر سوریه در تهران

* محمدج��واد ظری��ف: ح��ق 
مجل��س در پذی��رش ی��ا عدم 
پذی��رش پیوس��تن ای��ران ب��ه 

پروتکل الحاقی محفوظ است. 
* م��ا هیچ چیز مخف��ی نداریم 
و هم��ه دنیا می دانن��د که ایران 
به دنبال تولید س��الح هسته ای 

نیست.

وزیر امور خارجه:

پذیرش پروتکل الحاقی به نظر مجلس بستگی دارد
* غربی ها هرچه بیشتر جست وجو کنند، بیشتر به حقانیت جمهوری 

اسالمی پی خواهند برد.
* درصد غنی سازی با توجه به نیاز کشور در زمینه های مختلف توسط 

ایران تعیین می شود.
* تمام مذاکرات ما با طرف غربی در هر مرحله ای که باشد حتما شامل 
برنامه غنی سازی خواهد بود.                                            صفحه10

رسانه های آمریکایی:

برنامه هسته ای بهانه است
غرب از ایران قدرتمند هراس دارد

* نش��ریه آمریکایی فارین پالیسی: برای غرب برنامه هسته  ای ایران و نزدیک 
ش��دن به س��اخت بمب در واقع موضوع اصلی نیس��ت، موضوع اصلی اقتدار 

ایران است. 
* ایران از هر کدام از کش��ورهای دیگر منطقه پتانس��یل قدرت بیش��تری 
دارد؛ جمعیت بیش��تر، طبقه متوسط نسبتاً پیشرفته و تحصیل کرده، برخی 

دانشگاه های خوب و منابع نفتی و گازی غنی برای افزایش رشد اقتصادی.
* متحدان منطقه ای آمریکا ) عربس��تان و اسرائیل ( تنها نگران این هستند 
که ایرانی قدرتمندتر، از نفوذ بیش��تری در منطقه برخوردار باش��د و این کار 

را به همان نحوی انجام دهد که تمامی قدرت های بزرگ انجام می دهند.
* مناف��ع راهبردی اصلی آمری��کا در طرح خاورمیانه ب��زرگ، توازن قدرت 

به گونه ای است که در آن هیچ کشوری به تنهایی مسلط بر اوضاع نباشد.
* روزنام��ه نیویورک تایمز : تنها راه مقابله با ایران مهار برنامه هس��ته ای و 

تغییر ماهیت نظام این کشور به طور همزمان است.
*  ع��الوه بر آنچه این روزها منابع آمریکایی تأکید می کنند ش��واهد فراوان 
دیگری نیز در دس��ت است که نش��ان می دهد آمریکایی ها برنامه هسته ای 
ای��ران را فق��ط به عنوان یک بهان��ه برای اعمال تحریم ه��ا تلقی می کنند و 
تحریم ها را در یک پروژه پلکانی با دو هدف تغییر رفتار جمهوری اس��المی 

ایران و نهایتاً تغییر ساختار نظام تعریف کرده اند. 
* چندی پیش نیز »دیوید فروم«کارش��ناس برجسته غربی در گفت و گو با 
س��ی ان ان  گفته بود که دو هدف اصلی غرب از فش��ارها علیه ایران به بهانه 
برنامه هسته ای، تغییر رفتار و تغییر ساختار نظام این کشور است.     صفحه2

عکس: کامیار حیدر خطیبی

دی سایت: انتقاد نتانیاهو به آمریکا
برای کمک به میانه روهای ایران است

* دستور کار آمریکا برای دور بعدی مذاکرات

جای خالی 
اعتماد !


