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ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

                      

اولين نشريه مخصوص بانوان

 با مطالب متنوع و خواندني 

شنبه ها بصورت سراسري

 منتشر مي گردد 

شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران در نظر 
دارد نسبت به خرید یکدستگاه کاندنسر هواخنک بخار LP مورد 
نی��از جهت اس��تفاده در صنعت نفت از طری��ق مناقصه عمومی 
دومرحله ای اقدام نماید. بدینوس��یله از شرکت هایی که سابقه و 
توانائی تهیه این نوع کاال را دارند جهت ش��رکت در این مناقصه 

با توجه به شرایط ذیل دعوت بعمل می آید.
RKP -7700146098  91.A12 : 1- شماره مناقصه

2- موضوع مناقصه: خرید یک دستگاه کاندنسر
3- ن�وع و مبلغ تضمین ش�رکت در مناقص�ه: ضمانت نامه 

بانکی معتبر و قابل تمدید بمبلغ 22/000/000 ریال
4- آخرین مهلت دریافت اس�ناد مناقص�ه: 15 روز پس از 

انتشار آگهی دوم
5-س�پرده حس�ن انجام کار: 5٪ بصورت ضمانت نامه بانکی 

معتبر و قابل تمدید
6- مهلت ارائه پیشنهاد: 30 روز پس از آخرین مهلت دریافت 

اسناد
7- زمان گشایش پیشنهادات فنی: یک هفته پس از آخرین 

مهلت ارائه پیشنهاد
8-مدت اعتبار پیشنهادات مالی: پیشنهادات مالی ارائه شده 
می بایست بمدت 2 ماه از تاریخ گشایش پیشنهادات فنی معتبر 

باشند.
9- محل ارس�ال پیش�نهادات: تهران- خیابان سپهبد قرنی 
نبش خیابان ش��هید کالنتری ش��ماره 226 طبقه یازدهم دفتر 

گشایش پیشنهادات از طریق پست سفارشی.
مناقصه گ��ران می توانند جه��ت دریافت اس��ناد مناقصه صبح از 
ساعت 9 الی 12 و بعدازظهر از ساعت 14 الی 15/30 به آدرس 
تهران- خیابان سپهبد قرنی نبش خیابان شهید کالنتری شماره 
226 طبقه 7 ش��ماره 706 اداره خرید داخلی- گروه A مراجعه 

نمایند.
جهت کس�ب اطالعات بیشتر تلفن های 82015414 آماده 

پاسخگویی میباشد.
روابط عمومی

 شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران
م الف 555

فراخوان مناقصه دومرحله ای

شرکت ملی نفت ایران
شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران

سهامی خاص

مرحله دوم

در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجم توس��عه و دس��تورالعمل شماره200/260083 مورخ 1391/12/23 سازمان امور 
مالیاتی کشور، موضوع فراخوان و الزام صاحبان مشاغل ذیل:

1 - سازندگان و فروشندگان طال و جواهر
2 - فروشندگان آهن آالت

3 - فروشندگان لوازم صوتی و تصویری
4 - فروشندگان انواع رایانه و قطعات سخت افزاری

5 - فروشندگان ماشین های اداری و لوازم و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها
6 - فروشندگان لوازم خانگی )شامل برقی، گازی و نفتی(

7 - هتل و هتل آپارتمان
8 - تاالر پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی ها و اغذیه فروشی ها

9 - مشاوران امالک و مستغالت
10 - داروخانه ها

نسبت به نصب و راه اندازی و استفاده از سامانه های فروشگاهی از ابتدای سال1392، یادآوری می نماید اصناف یاد شده 
درصورت اقدام در موعد تعیین شده، مکلفند به منظور استفاده از تسهیالت مقرر در ماده121 قانون برنامه پنجم توسعه، 
مراتب نصب و شروع به استفاده از تجهیزات مذکور را حداکثر تا تاریخ 1392/2/31 مطابق فرم نمونه پیوست به ادارات 

امور مالیاتی ذیربط اعالم و رسید دریافت نمایند.

اطالعیه مهم
قابل توجه مودیان محترم مشمول فراخوان نصب

 و استفاده از سامانه های فروشگاهی در سال 1392

پیوست شماره)1(
برگ ثبت نام و اعالم نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی

مشخصات مؤدی و شرکاء:

شماره اقتصادی واحد:.................................................................... نوع فعالیت:.................................................................................

نام اتحادیه یا تشکل حرفه ای: ...................................... شماره پروانه کسب/ مجوز فعالیت:.......................................................
تاریخ پروانه کسب/ مجوز فعالیت: ................................................................

نشانی محل فعالیت: ................................................................................................................................................................................ 
که درتاریخ   /   /      ̈pos  ¨بدین وسیله این واحد شغلی با مشخصات فوق اعالم می نماید که نسبت به استفاده از سامانه فروشگاهی نوع رایانه

نصب و در تاریخ     /    /    مورد استفاده قرار گرفته و دارای حداقل ویژگی های ذیل می باشد اقدام نموده است. 
مشخصات نرم افزار:

مشخصات صندوق و )فروشنده آن(

شماره ثبت در دفتر اداره امور مالیاتی:                                    نام و نام خانوادگی کارشناس ارشد/ رئیس گروه مالیاتی:
                                 تاریخ ثبت:                                    مهر و امضاء:

این قسمت توسط ادارات امور مالیاتی تنظیم می گردد:
اینجانب...................................... سمت....................................... تأیید می نمایم از واحد کسبی فوق در تاریخ ........./......../........ بازدید نمودم و واحد فوق 

نسبت به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهی اقدام نموده است ¨  اقدام ننموده است ¨  

اداره کل امور مالیاتی:                                            اداره امور مالیاتی:                                     واحد مالیات:
نشانی:                                                                            تلفن:                                      شماره پستی:

شماره ملیشماره شناسنامهمحل تولد/صدورتاریخ تولدنام پدرنام ونام خانوادگیردیف

مشخصات فروشنده:مشخصات صندوق:
1 - شماره سریال صندوق:
2 - تاریخ خرید:    /    /  

3 - سال ساخت:

1 - نام فروشنده:
شخص حقیقی: ¨          شخص حقوقی: ¨      

2 - نشانی:
3 - شماره فاکتور خرید:

نام و نام خانوادگی مؤدی:                                                   امضاء:

نام و نام خانوادگی بازدید کننده
امضاء

شرکت تولید 
کننده نرم افزار

نوع بانک 
اطالعات

قابلیت ثبت فروش و 
صدور صورتحساب

قابلیت ثبت 
خرید

قابلیت نگهداری 
موجودی انبار

قابلیت 
گزارش دهی

قابلیت نگهداری 
حساب مشتریان

م الف 722

آگهی مناقصه شماره 92/30
سازمان: شرکت حمل و نقل ریلی رجاء

موضوع مناقصه: انجام امور برق و روشنایی 23 رام واگن های معمولی در سیر.
محل انجام خدمات: کلیه ایستگاه ها و خطوط ریلی راه آهن.

مهلت و محل دریافت اس�ناد مناقصه: متقاضیان می توانند حداکثر تا س��اعت 16 روز شنبه مورخ 92/3/4 با در دست 
داش��تن معرفی نامه کتبی جهت دریافت اسناد به نشانی: تهران- خیابان کریم خان زند- نبش سنائی- شرکت حمل و نقل 

ریلی رجاء- طبقه دوم- مدیریت تدارکات- اتاق 208- گروه تامین قطعات و قراردادهای فنی مراجعه نمایند.
مهلت تحویل پیشنهادات: تا ساعت 14:15 روز شنبه مورخ 92/3/18

محل تحویل و بازگش�ائی پیش�نهادات: تهران- خیابان کریم خان زند- نبش سنائی- شرکت حمل و نقل ریلی رجاء- 
طبقه دوم- مدیریت تدارکات.

تاریخ و ساعت بازگشائی پیشنهادات: ساعت15:15 روز شنبه مورخ 92/3/18
نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: ضمانتنامه یا چک تضمین شده بانکی معادل 3درصد قیمت پیشنهادی.

مبلغ خرید اسناد: واریز مبلغ 100/000 ریال به حساب سیبا شماره 0108884965005 نزد بانک ملی شعبه انبار توشه 
)کد 813( به نام حساب درآمد شرکت حمل و نقل ریلی رجاء.

سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.

شرکت حمل و نقل ریلی رجاء
سهامی خاص- شماره ثبت: 128209

شرکت حمل و نقل ریلی رجاء
م الف 642

سازمان: شرکت حمل و نقل ریلی رجاء
موضوع مناقصه: تعمیرات، نگهداری و خدمات فنی در س��یر 17 دس��تگاه واگن مولد بخار به همراه سیس��تم گرمایش 

قطارهای مسافری همچنین تعمیر و نگهداری و بهره برداری بویلر واگنخانه مشهد.
محل انجام خدمات: کارگاه ها و خطوط تعمیراتی کارفرما در تهران و نواحی سیر قطار.

مهلت و محل دریافت اس�ناد مناقصه: متقاضیان می توانند حداکثر تا س��اعت 16 روز شنبه مورخ 92/3/4 با در دست 
داش��تن معرفی نامه کتبی جهت دریافت اسناد به نشانی: تهران- خیابان کریم خان زند- نبش سنائی- شرکت حمل و نقل 

ریلی رجاء- طبقه دوم- مدیریت تدارکات- اتاق 208- گروه تامین قطعات و قراردادهای فنی مراجعه نمایند.
مهلت تحویل پیشنهادات: تا ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 92/3/22

محل تحویل و بازگش�ائی پیش�نهادات: تهران- خیابان کریم خان زند- نبش سنائی- شرکت حمل و نقل ریلی رجاء- 
طبقه دوم- مدیریت تدارکات.

تاریخ و ساعت بازگشائی پیشنهادات: ساعت15:30 روز چهارشنبه مورخ 92/3/22
نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: ضمانتنامه یا چک تضمین شده بانکی معادل 3درصد قیمت پیشنهادی.

مبلغ خرید اسناد: واریز مبلغ 100/000 ریال به حساب سیبا شماره 0108884965005 نزد بانک ملی شعبه انبار توشه 
)کد 813( به نام حساب درآمد شرکت حمل و نقل ریلی رجاء.

سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.

آگهی مناقصه شماره 92/20
شرکت حمل و نقل ریلی رجاء

سهامی خاص- شماره ثبت: 128209

شرکت حمل و نقل ریلی رجاء م الف 640

سال هفتادو یکم q  شماره q 20492  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( سه شنبه24 اردیبهشت q  1392 3 رجبq  1434  14 مه2013

خبر ویژه

یادداشت روز

شهادت 
حرضت 

امام علی النقی 
الهادی)ع(را
 تسلیت

 می گوییم

در دیدار دست اندرکاران دفاتر ادبیات مقاومت و ادبیات انقالب اسالمی حوزه هنری

رهبر انقالب: ادبیات مقاومت و انقالب اسالمی، کشور را از ادبیات وارداتی بی نیاز کرد
صفحه 3

صفحه2 صفحه2

*اعت��راض علیه جنایات پادش��اه بحرین در حضور 
ملکه انگلیس.

* هزین��ه میلی��ارد دالری دول��ت ام��ارات ب��رای 
بازگرداندن حسنی مبارک به قدرت.

* اعت��راض نمایندگان پارلمان اردن به س��رپیچی 
دولت امان از اخراج سفیر اسرائیل.

* با س��رکوب تروریست ها چند ش��هر استراتژیک 
سوریه به دست ارتش افتاد.               صفحه آخر

در اعتراض به حمایت آنکارا از تروریست ها در سوریه

تظاهرات ضد دولتی در چند شهر ترکیه
مردم: اردوغان باید استعفا دهد

تظاهرات ضد دولتی در آلمان و30 شهر اسپانیا

* ده ها هزار نفر از اعضای جنبش »خشمگینان« اسپانیا در اعتراض به اوضاع اقتصادی تظاهرات ضد دولتی برگزار کردند.
* در این تظاهرات معترضان خواستار توقف اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی و جلوگیری از اخراج مردم از خانه هایشان شدند.

* طبق آمارهای رسمی اسپانیا، روزانه 500 خانواده به دلیل ناتوانی از پرداخت اقساط از خانه هایشان اخراج می شوند.
* هزاران نفر از کارگران آلمانی نیز در شهر »کلن« مقابل کارخانه فورد تجمع کردند و خواستار افزایش حقوق خود شدند.     صفحه آخر

تماس تلفنی هاشمی رفسنجانی
با رهبر انقالب تکذیب شد

150 نماینده مجلس خواستار رسیدگی 
به تخلف انتخاباتی رئیس جمهور شدند

* 150 نماینده مجلس در نامه ای به قوه قضائیه خواستار رسیدگی قانونی 
به تخلف رئیس جمهور در همراهی با یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری 

به هنگام ثبت نام در وزارت کشور شدند.
* نمایندگان در این نامه ضمن محکوم کردن بدعت رئیس جمهور از شورای 
نگهبان خواستند که در رسیدگی به امر صالحیت داوطلبان این سو ءاستفاده 

و قانون شکنی آشکار در موضوع مورد بحث را در نظر داشته باشند.
* همچنین نمایندگان مجلس در ادامه بررسی  جزئیات الیحه بودجه وزارت نفت را 
مکلف به برق دار کردن 20 درصد از چاه های کشاورزی کردند.            صفحه10

بدون کمترین مالحظه
فتنه گران و منحرفان را رد صالحیت کنید

درخواست 7456 حقوقدان از شورای نگهبان

* 7456 نفر از حقوقدانان، اساتید دانشگاه، وکال، قضات، مشاوران حقوقی، سردفتران 
و فارغ التحصیالن رش��ته حقوق طی نامه ای به آیت اهلل جنتی دبیر شورای نگهبان و 

اعضای این شورا، حمایت شان را از اقدامات قانونی شورای نگهبان اعالم کردند.
* در بخش��ی از این نامه آمده اس��ت: ریاست جمهوری در نظام جمهوری اسالمی 
ایران نهادی است که از شئون والیت محسوب شده و الزم است فردی که مسئولیت 

مذکور را به جای ایشان به عهده می گیرد، شرایط الزم و کافی را داشته باشد.
* شورای نگهبان فرمایش امام)ره( مبنی بر اینکه »شورای نگهبان بدون مالحظه 

از هیچ کس فقط و فقط خدا را در نظر بگیرند« را نصب العین قرار بدهد.
* ش��ورای نگهبان بدون توجه به نام و شهرت افراد، هر کس را فاقد تمام یا 

برخی از شرایط الزم قانونی است کنار بگذارد.
* افرادی که در جریان فتنه سال 88 و انحرافات صورت گرفته بعد از آن از 

مسیر انقالب منحرف شدند فاقد صالحیت هستند.
* اتحادیه تش��کل های دانشجویان دانش��گاه آزاد اسالمی: از شورای محترم 
نگهب��ان انتظ��ار داریم که از ورود انحراف و افرادی ک��ه در خط انقالب قرار 

ندارند، با شجاعت کامل همچون گذشته جلوگیری کند.
* هزاران تن از اس��اتید و دانش��جویان دانش��گاه های تهران: شورای نگهبان 
ضمن رد صالحیت فتنه گران و وابس��تگان جریان انحراف، با شفاف سازی از 

کلیه مراحل انتخابات از بروز هرگونه شبهه در این زمینه جلوگیری نماید.
* از این شورا درخواست داریم که از هرگونه مسامحه، مالحظه، حمل بر صحت 
نمودن و گذشتی که احتمال خطا را افزایش می دهد پرهیز کند.          صفحه2

هرگونه تماس تلفنی میان 
رهب�ر  و  هاشمی رفس�نجانی 
معظم انقالب برای کاندیداتوری 

هاشمی تکذیب شد.
مصاحب��ه  انتش��ار  پی��رو 
خبرگ��زاری آریا با علی عس��گری 
ک��ه ضم��ن آن مش��اور پارلمانی 
اس��تراتژیک  تحقیق��ات  مرک��ز 
مجمع تش��خیص مصلحت اعالم 
کرده ب��ود:  »آیت اهلل هاش��می تا 
س��اعت 5 بعدازظه��ر تصمیم��ی 

نداش��تند  کاندیدات��وری  ب��رای 
ام��ا بع��د از صحبت تلفن��ی که با 
مقام معظم رهبری در س��اعت5:10 
انج��ام دادن��د ب��ا تأکی��د و عجله 
خودشان را به وزارت کشور رساندند 
و ب��رای ثبت ن��ام اق��دام کردن��د.« 

پیگیری ه��ای این خبرگ��زاری از 
منابع مختلف نشان داد که در روز 
مورد نظر هیچ تماس تلفنی میان 
رهبر معظم انقالب و آیت اهلل اکبر 
هاشمی رفس��نجانی برقرار نش��ده 

است.

پایین آوردن نرخ ارز
تردید هاشمی کار شما بود یا باال بردن آن؟!

از کجاست ؟ * وقتی زندانی محکوم ایثار را به نهایت می رساند!
* روایت اپوزیسیون از بی آیندگی و قمار اصالح طلبان


