
فرمانده�ی آماد و پش�تیبانی نی�روی دریایی ارتش 

جمهوری اسالمی ایران درنظر دارد نیازمندی مشروحه 

ذیل خود را از طریق مناقصه عمومی تامین نماید.

متقاضی��ان می توانن��د جه��ت دریاف��ت اوراق ش��رایط و 

مش��خصات با در دست داشتن معرفی نامه یا مهر شرکت و 

اصل فیش واریزی به مبلغ 300/000ریال در وجه حساب 

ش��ماره 5151579015005 بانک س��په به نام دارایی ف 

آماد و پش نداجا از تاریخ 92/9/30 تا 92/10/5 از ساعت 

8 الی 12 به ف خرید این فرماندهی واقع در تهران- میدان 

رس��الت- انتهای خیابان نیروی دریای��ی- پادگان کوهک 

مراجع��ه نمایند و در صورت لزوم تلفنهای 77225974، 

77226053 و 77226037 آماده پاسخگویی خواهند بود.
پنیر یک نفره )30 گرمی( 60 تن

آگهی مناقصه عمومی 
شماره 13/خ/پ/92

فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران

م الف 4086

نیروی دریایی

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1392/6/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنام��ه و حس��اب س��ود و زیان س��ال مال��ی منتهی به 
1392/5/31 مورد تصویب قرار گرفت.

آقای حمید عرب زاده قهیازی به شماره ملی 0042299713 
به عن��وان بازرس اصلی و آقای عباس رس��ول پور قهرود به 
ش��ماره ملی 1262544270 به عنوان ب��ازرس علی البدل 

برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت 

انتخاب شد.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی تغییرات شرکت صادرات پنبه شرق 
سهامی خاص به شماره ثبت 7774

 و شناسه ملی 10100343648

م الف 80469

بارکد 2253956

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره م��ورخ1392/8/4 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
آقای علی ارجمندی با کدملی 2992387967 به نمایندگی 
از مؤسس��ه صندوق بازنشستگی ش��رکت  ملی صنایع مس 
ایران ب��ه شناس��ه ملی 10630025764 به س��مت رئیس 
هیئت مدیره و آقای منصور سلطانی با کدملی0035385121 
به نمایندگی از ش��رکت مجتمع فنی مهندس��ی و خدماتی 
همگامان مس به شناس��ه ملی 10860546109 به س��مت 
نایب رئی��س هیئت مدی��ره و مدیرعامل و آق��ای عبدالجبار 
محتش��م ب��ا کدمل��ی4529748553 ب��ه نمایندگ��ی از 
ش��رکت س��رمایه گذاری مس سرچش��مه به شناس��ه ملی 

10860513778 به سمت عضو هیئت مدیره
- کلیه اوراق بهادار و اس��ناد بانکی با امضاء ثابت مدیرعامل 
و متغی��ر یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر ش��رکت و اوراق 

عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.

بارکد2901949

آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی معادن 
و فلزات غیرآهنی سهامی خاص 

به شماره ثبت90086 و شناسه ملی10101344606

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

م الف 89810

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی فوق الع��اده مورخ 

1392/7/2 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گردید:

از  اع��م  مج��الت  روزنام��ه-  نش��ریات-  توزی��ع  و  تهی��ه 

هفته نامه،ماهنامه، س��النامه، گاه نامه، فصلنامه کتاب، پوستر، 

تراکت و س��ی دی خام- ایجاد و نصب دستگاه های اتوماتیک 

روزنامه فروش��ی در مکان های معتبر و ادارات- واردات انواع 

کاغذ همچنین سایر ملزومات چاپ از قبیل فیلم، زینگ و غیره 

جهت نشر نشریات، ماش��ین آالت چاپ، دستگاه های فروش 

اتوماتیک روزنامه فروشی و هرگونه لوازم و دستگاه های مورد 

نیاز شرکت و تجهیزات و دستگاه های صنعتی و ماشین آالت 

مربوطه از داخل و خارج از کش��ور در صورت نیاز پس از اخذ 
مجوزه��ای الزم- انجام کلیه امور س��رمایه گذاری در موضوع 
فعالیت شرکت- انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی از 
جمله شرکتها و وزارتخانه ها، موسسات عمومی، شهرداری ها 
و ش��رکتهای تابع��ه آن و نهادهای دولت��ی عمومی در داخل 
و ش��عبات آن در خ��ارج- خرید موضوع خدم��ات )آی تی( و 
گس��ترش انفورماتیک- انج��ام کلیه ام��ور توزیع محصوالت 
انتش��اراتی از طریق خرید یا اجاره یا مشارکت مکانهای مورد 
نیاز جهت ایجاد زیرس��اختهای شبکه فروش و توزیع پس از 

اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح.

آگهی تغییرات شرکت پخش محصوالت فرهنگی فرازنما رسانه 
سهامی خاص به شماره ثبت 441043 و شناسه ملی 10320884324

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

بارکد 3008007

م الف 89825

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ1392/4/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

محمدرضا حضرت زاد به شماره ملی0039414485 به عنوان 
بازرس اصلی و هادی ایرانپور به شماره ملی 0081909780 
ب��ه عنوان ب��ازرس علی البدل برای یک س��ال مالی انتخاب 
گردیدن��د. محم��ود ایرانپور به ش��ماره ملی1360368841 
بس��مت رییس  هیئت مدیره و حس��ام ایرانپور به شماره ملی 
0074898957 بس��مت نایب ریی��س هیئت مدیره و حامد 
ایرانپور به ش��ماره ملی 0058090509 بسمت مدیرعامل و 
عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک، س��فته، بروات، قراردادها 
و عقود اس��المی ب��ا امضاء مش��ترک مدیرعام��ل و رییس 
هیئت مدی��ره هم��راه با مهر ش��رکت یا امض��ای مدیرعامل 
ب��ه تنهایی همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. روزنامه 
کثیراالنتشار کیهان جهت نش��ر آگهی های شرکت انتخاب 

شد.

بارکد 2920641

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کیمیا جهان معطر 
شرکت  سهامی خاص به شماره ثبت377753 

و شناسه ملی10320277474

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

م الف 89813

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره م��ورخ 1392/7/1 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: 
آقایان س��یدمجید س��ادات به ش��ماره ملی0044015925 
ب��ه س��مت رئی��س هیئت مدیره، سیدمحس��ن س��ادات به 
شماره ملی0041943430 به سمت نایب  رئیس هیئت مدیره، 
س��یدمرتضی س��ادات ب��ه ش��ماره ملی 0059733519 و 
سیدمحمد س��ادات اصفهانی به شماره ملی 0059816767 
به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای فرهاد 
بهرامی به ش��ماره ملی 0040760979 به سمت مدیرعامل 

)خارج از اعضای هیئت مدیره( انتخاب گردید.
کلی��ه اس��ناد و اوراق به��ادار و تعهدآور ش��رکت با امضای 
مش��ترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره 

همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

بارکد 3026219

آگهی تغییرات شرکت تجهیزات پزشکی رئوف شفا 
سهامی خاص به شماره ثبت148745 

و شناسه ملی10101916070

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

م الف 89826

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1392/3/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنام��ه و حس��اب س��ود و زیان س��ال مال��ی منتهی به 
1391/12/30 به تصویب رسید.

ب��ه شناس��ه مل��ی  موسس��ه حسابرس��ی اهمی��ت نگ��ر 
10103465470 ب��ه عنوان بازرس اصلی و آقای رضا نوری 
روزبهانی به ش��ماره ملی 4219182111 به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

انتخاب گردید.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی تغییرات شرکت مهر داناطرح پردازان 
سهامی خاص به شماره ثبت 356927 

و شناسه ملی 10104058770

م الف 81793

بارکد 2421943

با استناد به »قانون اصالح الگوی مصرف انرژی« مصوب 89/12/4 
و مصوبات یکصد و دومین اجالس ش��ورای عالی اس��تاندارد مورخ 
81/3/5 و بند »ح« ماده 133 و ماده 134 آئین نامه اجرائی قانون 
برنامه پنجس��اله پنجم توس��عه جمهوری اس��المی ایران مصوب 
89/10/15، بدینوسیله اجرای استانداردهای مشروحه زیر از تاریخ 

1393/1/1 اجباری اعالم و جهت اطالع عموم آگهی می گردد.
1- عنوان اس�تاندارد: صنایع لبنی- معیار مصرف انرژی در 

فرآیندهای تولید- تجدیدنظر اول
شماره استاندارد ملی ایران: 11956

نوع استاندارد: اجباری
شماره چاپ: تجدیدنظر اول

اجالسیه کمیته ملی: سیزدهمین
تاریخ کمیته ملی: 92/7/23

تاریخ اجالس��یه کمیته تصویب معیارهای مص��رف انرژی وزارت 
نفت: 92/7/23

زمان اجرای اجباری استاندارد: 93/1/1
2- عن�وان اس�تاندارد: کمپ�وت و کنس�رو- معیار مصرف 

انرژی در فرآیندهای تولید
شماره استاندارد ملی ایران: 16747

نوع استاندارد: اجباری
شماره چاپ: چاپ اول

اجالسیه کمیته ملی: سیزدهمین
تاریخ کمیته ملی: 92/7/23

تاریخ اجالس��یه کمیته تصویب معیارهای مص��رف انرژی وزارت 
نفت: 92/7/23

زمان اجرای اجباری استاندارد: 93/1/1
3- عنوان اس�تاندارد: کنس�انتره و آبمیوه- معیار مصرف 

انرژی در فرآیندهای تولید
شماره استاندارد ملی ایران: 16748

نوع استاندارد: اجباری
شماره چاپ: چاپ اول

اجالسیه کمیته ملی: سیزدهمین
تاریخ کمیته ملی: 92/7/23

تاریخ اجالس��یه کمیته تصویب معیارهای مص��رف انرژی وزارت 
نفت: 92/7/23

زمان اجرای اجباری استاندارد: 93/1/1
الزامات قانونی:

ال��ف- کلی��ه صنایع مش��روحه فوق مل��زم به رعای��ت معیارها و 
مشخصات مصوب در استانداردهای مربوطه می باشند.

ب- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط می توانند جهت کسب 
اطالعات بیشتر به سازمان ملی استاندارد ایران و ادارات کل تابعه 

مستقر در سی و یک استان کشور مراجعه نمایند.

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل

اطالعیه
سازمان ملی استاندارد ایران

م الف 4115

سال هفتادو دوم q  شماره q 20668  تکشماره 5000 ريال12صفحه ) به اضافه نيازمندي های ويژه تهران( چهار شنبه 27 آ ذر q  1392 15 صفر q  1435 18 دسامبر2013

خبر ویژه

صفحه2

یادداشت روز
* دکتر فرشته روح افزا مدیر برنامه سیاست شورای فرهنگی اجتماعی زنان: 
در مقابل س��بک زندگی اس��المی الگوهای غربی ق��رار دارد که هویت را با 

تجمالت معنا می کند.
* یک اس��تاد دانشگاه: سبک زندگی اس��المی تنها منوط به وسایل منزل 
نیست بلکه در عرصه های مختلف تولیدی و اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 
باید در دستور کار مردم و مسئوالن قرار گیرد.                        صفحه5

* موافق��ت اوباما با افزایش صادرات اس��لحه برای 

اعراب خلیج فارس.

* زد و خورد طرفداران مرسی با پلیس در سالگرد 

یک حادثه خونین مصر.

* افشای همکاری تل آویو و ریاض برای آتش افروزی 

در لبنان.

* ش��هادت 17 زائر اربعین در عملیات تروریستی 

جنوب بغداد.                                 صفحه آخر

نماینده روسیه در شورای امنیت:

آمریکا افکار عمومی را فریب داد
حمالت شیمیایی در سوریه برنامه ریزی تروریست ها بود

گزارش روز کیهان

اقتصاد مقاومتی
در گرو تغییر سبک زندگی

صفحه2

بیداری اسالمی علیه خاندان سعودی اوج گرفت

فریاد »مرگ بر آل سعود« در 3 شهر عربستان

در حمایت از اساتید و دانشجویان فلسطینی

3300 استاد دانشگاه آمریکا
خواستار قطع همکاری آکادمیک با تل آویو شدند

* رئیس کل س��ازمان امور مالیات��ی: 20 درصد بخش های 

مشمول پرداخت مالیات در کشور دارای فرار مالیاتی هستند.

* طیب نیا وزیر اقتصاد: مالیات باید جایگزین درآمدهای 

نفتی کشور شود.

* رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز: راهکار 

مبارزه با قاچاق شفاف سازی در اقتصاد کشور است.

* آخون��دی: پروژه های ملی 120 ه��زار میلیارد تومان 

اعتبار نیاز دارد.                                       صفحه4

عسگری خبر داد

فرار 10 هزار میلیارد تومانی شرکت ها
از پرداخت مالیات

معرفی برگزیدگان پانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی

دانش��مندان  از  ت��ن   3300  *
آمریکای��ی دلیل قط��ع همکاری 
آکادمیک با تل آویو را  سیاست های 
در  صهیونیس��ت ها  تجاوزگران��ه 
مقابل مردم فلسطین اعالم کردند.

* این دانشمندان که عضو انجمن 
مطالعات آمریکا هستند با اکثریت 
آرا ب��ه توق��ف رواب��ط آکادمیک 
واش��نگتن با تل آوی��و رای مثبت 

دادند.

* هزاران نفر در شهرهای ریاض، جوف و القصیم در اعتراض به دستگیری شیخ سلمان العلوان تظاهرات کردند.
* مزدوران آل سعود در القصیم به ضرب و شتم تظاهرکنندگان پرداختند.

* 45 تظاهرکننده به دست نیروهای امنیتی دستگیر شدند.
* گروه المناصرون که این اعتراضات را سازماندهی کرد، از مردم خواست عصر امروز نیز به خیابان ها بیایند.

* تظاهرکنندگان آزادی کلیه زندانیان سیاسی در عربستان را خواستار شدند.                              صفحه آخر

صفحه3

* این انجمن 5000 عضو دارد و در زمینه مطالعات فرهنگ و تاریخ آمریکا 
فعالیت می کند.

* در بیانیه این انجمن آمده است، این تصمیم در راستای ابراز همبستگی با 
دانشجویان و دانشمندانی است که از آزادی های آکادمیک محروم شده اند.              
صفحه آخر

سخنگوی وزارت خارجه:

جزئیات تماس کری و ظریف
قابل انتشار نیست

* سخنگوی وزارت امور خارجه در حالی در جمع خبرنگاران اعالم کرد جزئیات 
تماس کری و ظریف قابل انتشار نیست که پیش از این نیز دستگاه دیپلماسی 

مردم و اصحاب رسانه را با مهر محرمانه درباره مذاکرات ژنو مواجه کرده بود.
* در چند دور مذاکرات هس��ته ای ژنو، دستگاه دیپلماسی دلیل عدم انتشار 
جزئیات مذاکرات هسته ای را توافق با طرف غربی در این زمینه و تعهد همه 

طرف های مذاکره اعالم کرد.
* ای��ن درحالی اس��ت که در همان ای��ام هر روز جزئیات خاص��ی از مذاکرات در 
رسانه های حریف غربی منتشر می شد و از قضا پس از امضای توافق موقت مشخص 
شد بسیاری از اخبار و گزارش های رسانه های غربی، کامال دقیق و منطبق با فضای 

مذاکرات و البته تکمیل کننده پازل دیپلماسی طرف مقابل بوده است.
کیهان طی گزارش ها و یادداش��ت هایی نقد دلسوزانه خود به محرمانه بودن 
مذاکرات را گوش��زد کرده بود چرا که از همان ابتدا با ذکر دالیل معتقد بود 

مذاکرات نمی تواند محرمانه باقی بماند و البته دیدیم که باقی هم نماند.
* مرضیه افخم در نشس��ت خبری با خبرنگاران: توقع رسانه ها برای آگاهی 
از جزئی��ات مذاکرات تلفنی ظریف و کری قابل احترام اس��ت اما همه اخبار 

قابل انتشار نیست.
* این تماس ها عادی است و طی آن ظریف نارضایتی خود از تحوالت اخیر 

را به کری انتقال داد.
* این تماس از جانب طرف آمریکایی صورت گرفته است و ظریف با اشتون 

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز تماس هایی داشته است.
* مکالمه تلفنی ظریف و کری پس از آن انجام شد که آمریکا بر خالف توافق 
هس��ته ای ژنو چند ش��رکت و فرد ایرانی را در پایان هفته گذشته به لیست 
سیاه تحریم ها اضافه کرد.                                                   صفحه2

» کری« که
کر نیست !  همکار فراری روزنامه زنجیره ای

از یک ماه فریب پرده برداشت


