
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

نام مناقصه گذار: صنایع شهید باقری
موضوع مناقصه: تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان 

صنایع شهید باقری
نوع مناقصه: مناقصه عمومی دو مرحله ای

تضمی�ن ش�رکت در مناقص�ه: ضمانت نامه بانکی 
معادل 5٪ مبلغ پیشنهادی

مهلت دریافت اس�ناد: دو روز پس از انتشار نوبت 
دوم آگهی )نوبت دوم 92/2/30(

آخرین مهلت تحویل اسناد و مدارک: 92/3/12
تاریخ بازگشایی پاکات الف و ب: 92/3/13

تاری�خ بازگش�ایی پ�اکات ج: 92/3/19 پ��س از 
ارزیابی توسط کمیته فنی بازرگانی

محل تحویل و دریافت اس�ناد و مدارک: تهران- 
کیلومت��ر 17 جاده مخصوص کرج- روبروی س��ه راه 
داروپخش- صنایع ش��هید باقری- معاونت بازرگانی 

تلفن: 44986350
هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

آگهیمناقصهعمومیدومرحلهای
شمارهمناقصه:92/01-02-02

م الف 754 مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مدیریت بازرگانی
موضوع مناقصه: خرید تعداد 3000 عدد دیپ برنجی

DSS-91482-TR طی تقاضای شماره
تاریخ، مهلت، نشانی محل دریافت و تحویل استعالم کیفی مناقصه گران:

از کلی��ه تولیدکنن��دگان مربوطه دع��وت بعمل می آید حداکثر ظرف م��دت دو هفته از تاریخ انتش��ار آخرین آگهی روزنامه 
ب��ا مراجع��ه ب��ه س��ایتهای WWW.IETS.MPORG.IR و WWW.MONAGHESE.NIOPDC.IR بخش 
مناقصات ستاد نسبت به تکمیل فرم ارزیابی کیفی مربوط به مناقصه گران اقدام و این فرم را بهمراه سایر مدارک درخواستی 
به اداره خریدهای داخلی این ش��رکت واقع در تهران- خیابان ایرانش��هر ش��مالی- روبروی پارک هنرمندان- جنب خیابان 

برادران شاداب- پالک1 -  طبقه دوازدهم تحویل نمایند.
تلفن های تماس: 88327085 - 84121033

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 19/000/000ریال که به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد قابل ارائه می باشد.

م الف 718

نوبت دوم فراخوان مناقصه عمومی
 دو مرحله ای

آگهیتغییراتشرکتماشینآالتهمیارنیروگستریگانهسهامیخاص
بهشمارهثبت382861وشناسهملی10320328196

ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاری
واحدثبتیتهران

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1391/7/10تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن سهامی خاص 
ب��ا نمایندگ��ی آقای عل��ی خان محم��دی به س��مت رئیس  
هیئت مدیره و ش��رکت مهندس��ی عم��ران و تولی��دی نیرو 
س��هامی خاص ب��ا نمایندگی آقای منوچهر دلفانی به س��مت 
نایب رئیس هیئت مدیره و ش��رکت انبوه سازان سبزاندیشان 
س��هامی خاص با نمایندگی آقای سیدمهدی رسولی به سمت 
عضو هیئت مدیره و ش��رکت عمران و مس��کن س��ازه  پایدار 
اس��تان گیالن با نمایندگی آقای جواد فریاد به س��مت عضو 

هیئت مدیره و شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار آذر 
مهد استان آذربایجان شرقی سهامی خاص با نمایندگی آقای 
محمود رمضانی گش��ت رودخانی به سمت عضو هیئت مدیره 
و آقای ج��واد آقائی به ش��ماره ملی 3358076857 )خارج 
از اعض��اء هیئت مدی��ره( ب��ه س��مت مدیرعامل ت��ا تاریخ 

.1392/9/21
در تاریخ 1391/7/22 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و موسسات 

غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

فراخوان شناسایی منابع 
داخلی تامین کاتالیست

 بدینوس��یله از کلیه ش��رکت های داخل��ی تولید 
کننده کاتالیس��ت مراکس تقاضا می ش��ود مراتب 
توانای��ی و س��وابق فعالیت های ش��رکت خود را با 
 WWW.korc.ir مراجعه به س��ایت اینترنت��ی
)قسمت مناقصات بدون سپرده( و تکمیل و ارسال 
فرم پرسش��نامه شرکت های سازنده به آدرس ذیل 
حداکثر ط�ی مدت ده روز پ��س از درج آگهی 

اعالم نمایند.
آدرس: کرمانش�اه - بلوار شهید بهشتی - 
روبروی پارک شاهد - شرکت پاالیش نفت 

کرمانشاه - مدیریت تدارکات و امور کاال
ضمنا ش�ماره تلفن های 0831-4497563 
پاس�خگویی  آم�اده   0831-4497595 و 

می باشد.

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران
شرکت پاالیش نفت کرمانشاه )سهامی عام(

نوبت دوم

                      

اولين نشريه مخصوص بانوان
 با مطالب متنوع و خواندني شنبه ها 
بصورت سراسري منتشر مي گردد 

 صنایع حدید درنظ��ر دارد خدمات ایاب و ذهاب 
کارکن�ان خود را به مدت یکس��ال به پیمانکار واجد 

شرایط واگذار نماید.
متقاضیان جهت خرید اس��ناد مناقصه می توانند طی 
یک هفته از انتشار آگهی نوبت دوم، مبلغ پانصدهزار 
ریال را بابت خرید اس��ناد مناقصه به حس��اب جاری 
ش��ماره 200/57 نزد بانک س��په شعبه بالل حبشی 
ک��د )820( به نام صنایع حدی��د واریز نموده و با در 
دست داشتن رس��ید آن و معرفی نامه همه روزه بجز 
پنجش��نبه و روزهای تعطیل از س��اعت8 الی 16 به 
آدرس ته��ران- کیلومتر 11 ج��اده مخصوص کرج- 
خیابان س��پاه اس��الم )36( مراجعه و جهت کس��ب 
اطالعات بیشتر با تلفن های 3-44905671 داخلی 

315 و 365 تماس حاصل فرمایند.
هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

آگهی مناقصه ایاب و ذهاب

م الف 780

ضمن تش��کر از خریداران اوراق مش��ارکت شرکت سهامی 
س��ازمان آب و برق خوزستان که اوراق مشارکت مربوط به 
طرح های این سازمان را در تاریخ های 90/12/9 و 91/6/29 
و 91/10/10 ب��ا عاملیت بانک ملی ایران خریداری نمودند، 
به اطالع می رساند این سازمان درنظر دارد سهم الشرکه خود 
را به می��زان 1/729/930میلیون ریال مع��ادل وجه اوراق 
ف��روش نرفته، از محل منابع خود ب��رای اجرای پروژه های 

موضوع مورد مشارکت افزایش و تامین نماید.

روابطعمومیسازمانآبوبرقخوزستان

اطالعیه
سازمان آب و برق خوزستان

م الف 613 /5

سال هفتادو یکم q  شماره q 20497  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه40صفحه ویژه نامه عکس و نیازمندي های ویژه تهران( دوشنبه30 اردیبهشت q  1392 9 رجبq  1434  20 مه2013

خبر ویژه

یادداشت روز

اعتراض ها به یورش ماموران آل خلیفه به خانه شیخ عیسی قاسم همچنان ادامه دارد

اعالم حمایت آیت اهلل سیستانی از رهبر شیعیان بحرین

تکاپوی غرب
برای تقویت خط سازش در انتخابات

تشییع باشکوه پیکر آتش نشان فداکارگزارش خبری تحلیلی کیهان

* تجم��ع ضد صهیونیس��تی مقاب��ل پارلمان 

انگلیس در همبستگی با مردم فلسطین.

* ابراز نگرانی روس��یه از افزایش خش��ونت ها 

درعراق.

* تظاهرات گسترده ضد دولتی در پی تشدید 

بحران اقتصادی در ایتالیا و انگلیس.

* ترور سیاس��تمدار پاکس��تانی در شهر ناآرام

 کراچی.                                       صفحه آخر

تظاهرات علیه سیاست اقتصادی نتانیاهو
در تل آویو

صفحه آخر

صفحه2صفحه2

* پیکر مرحوم امید عباسی صبح دیروز بر دوش مردم قدرشناس تهران از ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تشییع شد.
* با تصویب شورای شهر معبری به نام این آتش نشان فداکار نامگذاری می شود.

* اعضای بدن آتش نشان فداکار روز جمعه به 4 بیمار نیازمند اهدا شد.                                           صفحه11

 وزارت اطالعات طی بیانیه ای اعالم کرد 

 اعدام 2جاسوس سرویس های اطالعاتی بیگانه
ب��ه  متعل��ق  جاسوس��ی  سرش��بکه های  از  *2ت��ن 
س��ازمان های اطالعاتی آمریکا )س��یا( و رژیم جعلی و 
غاصب صهیونیستی )موساد( همراه با شبکه های عامل 
آنها توس��ط سربازان گمنام امام زمان )عج(  شناسایی 
و با مس��اعدت به هنگام و هم��ه جانبه مرجع محترم 

قضایی بازداشت شدند.
*یک��ی از جاسوس��ان  محمد حیدری نام داش��ت که 
اطالعاتی در زمینه مس��ایل مختلف امنیتی و اس��رار 
کش��ور را تهیه و در مالقات های مک��رر خود با عوامل 
موس��اد در خارج از کش��ور، در اختیار آنان قرار داده و 

مبالغی نیز بعنوان دستمزد دریافت کرده بود.

*دیگر عامل س��ازمان س��یا ک��وروش احمدی بود که 
ضمن ارتباط گیری با عوامل سازمان اطالعات مرکزی 
آمریکا)س��یا( اطالعات کشور در زمینه های مختلف را 

جمع آوری و در اختیار آنان قرار داده بود.
*در پی تکمیل تحقیقات، پرونده اتهامی نامبردگان 
با صدور کیفرخواس��ت ب��ه دادگاه انقالب اس��المی 
تهران ارسال و دادگاه پس از تشکیل جلسه با حضور 
نماینده دادستان و وکالی مدافع متهمان،  اتهام آنان 
را در حد محارب تش��خیص و نامبردگان را به اعدام 

محکوم کرد.
صفحه10

* مجلس��ی ها در جریان بررس��ی جزییات الیحه بودجه 92 با پیش��نهاد 
راه اندازی بورس ارز مخالفت کردند.

* امکان افزایش قیمت ارز، خروج س��رمایه ها از بانک ها و ورود آن به بازار 
بورس و مخالفت با برنامه پنجم توس��عه از جمل��ه دالیل نمایندگان برای 
مخالفت با راه اندازی بازار بورس ارز بود.                               صفحه10

برای جلوگیری از افزایش قیمت صورت گرفت

مخالفت مجلس با راه اندازی بورس ارز

* اولین خواسته بخش خصوصي از دولت آینده، پذیرش 

و درک موقعیت خطیر کنوني اقتصاد کشور است.

* این بسته عالوه بر نامزدهای ریاست جمهوری در 

اختیار عموم مردم نیز قرار خواهد گرفت.

* اجباری ش��دن استاندارد 299 قلم کاال از تیرماه 

سال جاری.

* افزایش نرخ بیکاری در 7 ایالت آمریکا.

صفحه4

پیشنهادهای اقتصادی بخش خصوصی
به نامزدهای ریاست جمهوری

jamejamimage.ir:عکس

* موسسه آمریکن اینترپرایز: انتخابات ایران برای غرب بسیار مهم است.
* اندیش��کده واش��نگتن: آمریکا نباید فرصت هایی را که در انتخابات ایران 

پیش می آید، از دست بدهد.
* دو مجلس س��نا و کنگره آمریکا در آستانه انتخابات ایران درصدد تصویب 
دو الیحه ضد ایرانی با هدف افزایش فش��ارها به جمهوری اسالمی و رسیدن 

به مقاصد خاص سیاسی خود در این برهه حساس هستند.
* براس��اس الیحه کنگره ک��ه »قانون مهار ایران هس��ته ای 2013« نامیده 

می شود، اوباما باید هر سال یک استراتژی ملی با محور ایران طراحی کند.
* در صورت تصویب این الیحه هر ش��رکتی که با ایران وارد معامله ش��ود 

تحریم می شود و تحریم ها از بخش مالی و انرژی فراتر می رود.
* براساس الیحه پیشنهادی در سنا در صورت درگیری تل آویو با ایران، واشنگتن 

موظف است از رژیم اسرائیل پشتیبانی اقتصادی، سیاسی و نظامی کند.
* ش��اه بیت نظر س��نجی بی بی سی از ده ها معاند جمهوری اسالمی ایران 
درب��اره انتخابات آتی و مهم ترین موض��وع پیش روی رئیس جمهور آینده، 
بحران��ی جلوه دادن اوضاع ایران و معرفی س��ازش با غرب به عنوان تنها راه 

حل همه بحران هاست.
* ون��دی ش��رمن، نماین��ده آمری��کا در گ��روه 1+5: ما به دق��ت انتخابات 
ریاست جمهوری ایران را زیر نظر داریم، سیاست آمریکا در قبال ایران تغییر 
رفتار است.                                                                           صفحه2

مشکالت 
آمریکا 

در سوریه * ماسون ها آن قدر نازند که نگو! این هم سندش!
* هاشمی30 سال بعد چگونه از سازمان منافقین و بهائیت نام می برد؟

* سیدحسن نصراهلل  چگونه از رئیس سیا زهرچشم گرفت؟

 رئیس خانه تیمی گروهک ها
 و ماجرای حمایت از ستون نظام !


